
Zonnige ‘Fietseling’ geeft 
zorggebruikers vleugels 

Maandelijks infoblad van vzw Levensvreugde Verblijven  

September  
2016 

Nieuwsbrief 

Vzw 

Levensvreugde  

Verblijven  
Botermelkstraat 
201  
9300 AALST   
053/76.79.79 
Verantwoordelijke 
uitgever:  
Liesbeth Moens  
Eindredactie:  
Werner Wauters  
ww@levensvreugde.be 

Door Erik Matthijs 
⇒ Begeleider MFC 
 

H et was een aangenaam nazo-
merse dag. Op de busparking, 

achteraan op het domein van Le-
vensvreugde, waar het tijdens de 
weekends normaal gezien stil is, 
gonsde het van de bedrijvigheid. 
Tientallen fietsen glinsterden veelbe-

lovend in de mil-
de zonnestralen, 
die tersluiks de 
witte wolle wol-
ken wisten te 
omzeilen. 

Een zeventigtal 
mensen krioel-
den er, als goed 
gehumeurde 
mieren, door el-
kaar. Elk een 
zadel, een com-

fortabele zitplaats en/of een stevig 
stuur zoekend dat bij hem of haar 
het beste paste. 

Er waren fietsen in allerlei groottes, 
vormen en kleuren. Fietsen waar je 
solo mee kan rijden, maar ook fiet-
sen waarop je je krachten kan bunde-
len met twee, en zelfs fietsen waar de 
gelukkige passagier alleen maar 
hoeft te zitten en te kijken naar het 
langzaam voortglijdende landschap. 

 

Vermoeid? De bus wacht 
Maar liefst 38 zorggebruikers en 29 
personeelsleden en vrijwilligers wer-
den door de stuwende kracht van or-
ganisatoren Rik De Gendt (onze pas-
tor), Els De Ridder (Buso), Sofie Le 
Compte (ergo) en Kristel Burssens 
(kine) door vele mooie wegeltjes ge-
leid die onze streek nog rijk is. Via 
Moorsel en Lebbeke trokken we 
naar het dorpsplein van Denderbelle. 
Tijdens een eerste tussenstop kregen 
we een flesje water en een koekje, en 
konden vermoeide fietsers een busje 
instappen. Eens in Denderbelle wer-
den we in taverne De Tongenslijper 
getrakteerd op een drankje en een 
lekkere eclair. 

Iedereen genoot van de gastvrijheid 
van De Tongenslijper; de één in een 
schaduwrijk hoekje, de ander op het 
terras in de septemberzon. Een half-
uurtje later zochten we weer onze 
stalen rossen op, die trouw gezadeld 
op ons stonden te wachten. Ook nu 
konden vermoeide fietsers ruilen met 
energetische cyclisten. Zij trappelden 
om te kunnen trappen op de pedalen 
die ons huiswaarts zouden brengen. 

 
(Vervolg op pagina 3) 

Op zondag 18 september organiseerden we 
weer onze Fietseling. Het ging om een rondrit 
van 18 km doorheen Herdersem, Wieze, Leb-
beke en Denderbelle. Het doel van de Fietse-
ling is simpel: zoveel mogelijk zorggebruikers 
de kans geven deel te nemen aan een verkwik-
kende fietstocht. Naast gewone rijwielen 
maakten we ook nu volop gebruik van tan-
dems, driewielers, duo- en rolstoelfietsen. En-
kele vaste medewerkers, maar vooral veel vrij-
willigers, hielpen deze namiddag realiseren. 

mailto:ww@levensvreugde.be
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 Verslag Gebruikersraad 
VAN 6 SEPTEMBER 2016 

Aanwezig: Annie Raes, Anita Geenen, Tina 
Van Den Steen, Carine Van den Steen, Theo 
Vinck, Georges Draps, Theo Roessems. 
Verontschuldigd: Gudrun Boone, Frans Die-
rickx. 
Uitgenodigd: Liesbeth Moens, Christophe Tem-
merman. 
 
Goedkeuring en opvolging vorig 
verslag 
De facturatie en de afrekeningen gebeuren op 
regelmatiger basis. Afrekening juni had vertra-
ging omwille van de indexering kinderbijslag 
en persoonlijke bijdrage midden augustus. 
 
Info vanuit de voorziening (door 
Liesbeth Moens en Christophe Temmerman) 
• Controlefase van inschatting is lopende. Er 

zijn 27 controle-inschattingen gepland in 
Levensvreugde Verblijven. Deze zouden op 
15 oktober afgerond worden door de multi-
disciplinaire teams. In onze voorziening zal 
dit gebeuren door de Dienst Maatschappe-
lijk Werk van het ziekenfonds Bond Moy-
son Zuidoost-Vlaanderen, en door infor-
manten uit het professionele netwerk en/of 
uit het privénetwerk van de zorggebruiker. 

• Het VAPH stuurt brieven i.v.m. toewijzing 
toekomstig budget van zorggebruikers, 
vooral diegenen die beroep doen op dagon-
dersteuning. Dit was niet gecommuniceerd 
met de voorziening. Men vraagt dan ook 
om in ieder geval de sociale dienst op de 
hoogte te brengen! Er zouden 9 verschillen-
de types brieven in omloop zijn. 

• Ouderavond i.v.m. PVF in september, één 
voor dagondersteuning en één voor woon-
ondersteuning (zie pagina 4). Vraag om bege-
leidende nota's te voorzien voor de ouders. 
Men zal de nieuwe huisstijl voorstellen. 

• In augustus zijn er verschillende diensten 
verhuisd en kregen lokalen een andere be-
stemming. Ex-bureau Liesbeth en aanpa-
lend lokaal zal worden ingericht als kamers 
voor kortopvang. De administratie is nu ge-
huisvest in de gewezen lokalen van het reva-
lidatiecentrum, op het gelijkvloers zullen 
ateliers of groepen plaatsvinden. In het Dag-
centrum worden nog veranderingen ge-
pland. Het onthaal bevindt zich nu vooraan 
(oud bureel Jos). Op de bovenverdieping 
van de vroegere administratie kwamen ver-
gaderruimtes. Men wil in het voorjaar een 
opendeurdag houden om iedereen ver-

trouwd te maken met de nieuwe indeling. 
Wegwijzers op het terrein zullen voor be-
zoekers duidelijkheid brengen. 

• Jaarverslag 2015 en inspectieverslag door 
Liesbeth Moens, en cijfers 2015 door Chris-
tophe Temmerman. Worden digitaal door-
gestuurd naar alle leden en zijn steeds ter 
inzage. 

 
Info vanuit woonondersteuning 
• De evaluatie van de vakantieperiode is nog 

lopende en wordt ook digitaal doorge-
stuurd. 

 
Info vanuit dagondersteuning  
• Tijdens de zomerperiode waren er geen vas-

te ateliers, maar daguitstappen, ijssalon, op-
treden, petanquetornooi, kaartnamiddag en 
film. 

• Er waren 4 infosessies voor alle begeleiders 
van het Dagcentrum om de overgang naar 
PVF voor te bereiden. 

• Verhuis van administratieve diensten naar 
voormalig gebouw revalidatie (eerste verdie-
ping). 

 
Varia 
• Bij indexaanpassingen van de uitkeringen 

dient men dit zelf aan te geven aan de hand 
van het jaarlijkse formulier Dagcentrum. 
Voor de woonondersteuning niet. 

• Er is een verwarmingsprobleem op één ka-
mer. Dit stelt zich al van vorig jaar en moet 
dringend opgelost worden. Extra individue-
le bijverwarming valt ten laste van de voor-
ziening. 

• Nieuwsflash augustus PVF. Werkgroep di-
rectie bespreekt wat men als basis zal aan-
bieden en welke zaken men supplementair 
zal aanrekenen. Hierover kon men ons nog 
geen duidelijkheid geven, en men voorzag 
dit ook niet op de infoavond te kunnen 
doen. De controle-inschalingen zijn nog 
niet afgerond. 

• Medische dienst: men stelt vast dat er nood 
is aan permanentie van deze dienst tijdens 
de weekends. Ouders kunnen deze niet be-
reiken. 

 
De volgende Gebruikersraad vindt plaats op dinsdag 
29 november, om 19.30 uur.  
Voor meer info kan je steeds terecht bij de voorzitster, 
mevrouw Annie Raes: 053/83.19.10 of 
raes_annie@yahoo.com 

mailto:raes_annie@yahoo.com
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Door Elsie De Backer  
⇒ Begeleidster woonondersteuning 
 

O p donderdag 1 september trokken Kris 
Seghers, Raoul Vandekerckhove, José 

Heyndrickx, Noël Wijverkens en ik naar Over-
mere Donk. 

Tot groot genoegen van José brachten we een 
bezoek aan de grot van Ons Lieve Vrouwke en 
Bernadette. In de mooie Bareldonk kapel de-
den we enkele kaarsjes branden. 

Daarna brachten we een bezoekje aan een af-
deling van De Sperwer. Zij hebben aan het 
Donkmeer een fietspoetsdienst. 

Na een wandeling langsheen het water was het 
tijd om de dorstigen te laven en de hongerige 
magen te vullen. 

Op de terugweg kozen de jongens ervoor om 
een koffie te drinken op mijn terras. Rond 15 
uur keerden we voldaan terug naar Levens-
vreugde Verblijven. ● 

Bezoek aan de Bareldonk kapel 

De terugtocht naar Levensvreugde Verblijven liep via de nog rustieke landweggetjes van 
Denderbelle en Wieze naar Herdersem, waar we (bij wijze van spreken) algauw de ver-

trouwde lucht van onze stal opsnoven. 

Wat deze fietstocht zo bijzonder maakte, was 
de gedeelde vreugde, levensvreugde als het 
ware, op de fiets. Het was een perfecte dag, de 
fietsers keuvelend, pedalen duwend over as-
falt en beton, en daarboven de zon. Ja man, 
de zon was er boven ons, maar vooral op on-
ze gezichten. Ze stroomde zo door onze lijven 
die, toen we na 18 km van onze fietsten stap-
ten, nog tintelden. 

De Fietseling werd besloten met het nemen 
van een groepsfoto. Iedere deelnemer kreeg 
ook een fietsdiploma, met de afgelegde kilo-
meters erop vermeld. Jonas, mijn fietsmaatje, 
was er heel trots op en liet zijn fietsdiploma 

zo gauw hij kon aan zijn ouders zien. En weet je wat? Ze waren zo fier op hun zoon! 

Nog meer zon om te delen! Een perfecte dag! Maar dat zei ik al, niet? ● 

Fietseling - Vervolg van voorpagina 

Overleden 
 

Op 8 september is 
Pierre Staels over-
leden, vader van 
interne zorgge-
bruikers Daniël en 
Patrick Staels. 

Geboorten 
 

Pedagoge Jorien Raeymaekers is op 27 sep-
tember bevallen van een zoontje: Mil.  

Erik Cattrysse, begeleider in de dagonder-
steuning, werd op 2 oktober opa van Mon.  
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Grote belangstelling voor infoavonden 
over persoonsvolgende financiering 

Door Werner Wauters 
⇒ Hoofdbegeleider dagondersteuning 
 

D e polyvalente zaal liep aardig vol tijdens de twee 
infoavonden die we organiseerden over de per-

soonsvolgende financiering (PVF). Dinsdag 20 septem-
ber hadden we de ouders en wettelijke vertegenwoordi-
gers van onze externe zorggebruikers uitgenodigd, 
daags nadien was het de beurt aan de familieleden van 
de internen. Voor de externe zorggebruikers die op 
dinsdag met hun ouders waren meegekomen, was er 
professionele opvang voorzien.   

Directie– en stafleden van de dagondersteuning (op 
dinsdag) en de woonondersteuning (op woensdag) ga-
ven toelichting bij het gewijzigde financieringssysteem 
en bij de gevolgen die dit heeft voor onze werkingen. 

Via een uitgebreide powerpointpresentatie (voor het 
eerst vormgegeven in onze nieuwe huisstijl; zie pagina 
6) werden de aanwezigen ingelicht over de vele veran-
deringen die de invoering van de persoonsvolgende 
financiering met zich meebrengt. Iedereen kreeg de af-
gedrukte presentatie mee.  

Na de pauze en een drankje konden de aanwezigen 
vragen stellen. Deze vragen werden per domein door 
de verantwoordelijke beantwoord. Intussen hebben we 
de belangrijkste vragen (en antwoorden) gebundeld; 
we zullen die publiceren in onze Nieuwsbrief van ok-
tober. Want of het nu via een infoavond, onze 
Nieuwsbrief of een persoonlijk contact is, we willen de 
ouders en wettelijke vertegenwoordigers zo goed mo-
gelijk blijven informeren over de persoonsvolgende fi-
nanciering. ● 

Renée in  
Wonderland 

Door Renée Geeroms 
⇒ Zorggebruiker                     

woonondersteuning 
 

O p zondag 2 oktober ben ik 
naar het toneelstuk ‘Alice in 

Wonderland’ geweest. Ik ging er 
naartoe met vormingsdienst Appel-
sien.  

Het toneel gaat erover dat Alice in 
een andere wereld belandt, door 
het boek ‘Alice in Wonderland’ te 
lezen. Dit is een wereld waar de 
dingen anders zijn dan normaal. Er 
zijn verschillende bizarre figuren 
die Alice haar pad kruisen. Bij-
voorbeeld een konijn met een hor-
loge, en ook pratende bloemen. 
Waarom dat zo is, weet ze niet. 
Alice vindt de vreemde wereld zeer 
leuk, maar ze mist toch haar thuis. 
Daarom gaat ze op zoek naar dé 
weg. Maar ze ontmoet iemand die 
haar de weg bemoeilijkt, namelijk 
de hartenkoning. Dat is iemand die 
ze liever niet wou ontmoeten, om-
dat Alice snel haar hoofd verliest. 
Kan Alice zichzelf redden?  

Het toneel vond plaats in de Skala 
in Laarne-Kalken. Ik vond het een 
zeer mooi toneel. Het decor en de 
kostuums waren zelf gemaakt. ● 

Kristien en Tom zwemmen in 
openlucht 

Door Nathalie Heuvinck  
⇒ Begeleidster woonondersteuning 
 

W oensdag 24 augustus 2016. Een stralende zon… Heel af en toe 
gaan Tom en Kristien zwemmen naar Ninove. Vandaag was een 

uitzondering. Na de dagelijks siësta stappen we in de auto en vertellen 
we dat we gaan zwemmen in openlucht… Tom herhaalt onze woorden, 
maar je ziet hem bedenkelijk kijken: in openlùcht? 

Eens gearriveerd, springen we in onze zwemkledij. Tom en Kristien  
gaan voorzichtig in het zwembad, en na enkele minuten genieten ze met 
volle teugen… Tuurlijk moet zo’n heerlijke zwempartij afgesloten wor-
den met een ijsje. ● 
Kristien Triest en Tom Van Den Berghe zijn zorggebruikers uit de woononder-
steuning. Ze worden begeleid in leefgroep Albert De Bie.  
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Door William      
Redant 
⇒ Zorggebruiker 
woonondersteuning 

 

I k kwam terug van het naaiatelier, en 
toen ik de Halve Maan binnenkwam, 

was de tafel mooi gedekt. Iedereen zat aan 
tafel. Karolien bediende, Nancy ging rond 
met drank. We aten lekkere spaghetti. 
Daarna trokken we buiten een groepsfoto.  

Sommigen moesten naar een ander feest, 
van Klavertje Vier. Daardoor was er geen 
nagerecht. We dronken wel koffie met een 
koekje erbij. We konden wat napraten. 
Daarna gingen we naar huis of naar de Te-
huizen. Het was een plezante spaghettina-
middag. ● 
 

Donderdag 22 september hield Halve Maan een 
spaghettimiddag. Ook de interne zorggebruikers 
aten dan uitzonderlijk in de dagondersteuning.   

Door Marie-Christine De Wael en Véronique Redant 
⇒ Zorggebruikers woonondersteuning 
 

V rijdag 26 augustus was het weer zover: we trokken erop uit. De zon was vroeg van 
de partij, en iedereen was goed gehumeurd. Na een uurtje treinen, stonden we op 

het perron van Oostende.  

We lieten de grootste mensenmassa (en dat waren er heel veel) passeren, en stapten naar 
het restaurantje waar we vorige keer lekker gegeten hadden. We werden er vriendelijk 
ontvangen, konden onmiddellijk kiezen wat we wilden eten. Dat smaakte! 

Daarna gingen we op stap naar de zandsculpturen. We herkende veel gezichten van ac-
teurs, zangers en sporters. Allemaal zeer mooi!  

Het Q-beachhouse stond nog op de dijk, dus passeerden we ook daar eens. En dan was 
het tijd voor… winkelpret in de overvolle straten van Oostende. We vonden uiteindelijk 
allemaal wat we in gedachten hadden, met uitzondering van Katrien Van Goethem. Zij 
wist blijkbaar té goed wat ze wou hebben.  

Dan trokken we weer richting station, om er onze dag af te ronden met een lekkere kof-
fiekoek. De terugreis verliep vrij vlot; enkel tijdens het laatste stukje zat de trein overvol 
en moesten we ons wat verspreiden.  

We arriveerden moe maar tevreden in Levensvreugde, waar de ouders klaarstonden om 
hun zoon of dochter op te halen. Alweer een geslaagde Hoeve-daguitstap. ● 
 

Dit verslag werd uitgetypt door Kimberly Van Den Bossche, zorggebruiker dagondersteuning.       

Hoeve bezoekt Oostende 

Spaghetti eten in de Halve 
Maan 

 

Vakantiewijzer  
 

V akantiewijzer is een dienstverlening, bedoeld voor alle mensen met een beperking. 
Vakantiewijzer geeft vakantieadvies en stelt graag een passende vakantie op 

maat voor, zodat elk kind, jongere of volwassene met een beperking maximaal kan ge-
nieten van zijn vakantie, samen met zijn gezin, familie, vrienden,…  

Vakantiewijzer gaat na wat jij nodig hebt om te kunnen genieten van vakantie: ze zoe-
ken samen naar een vakantieverblijf, bespreken met het vakantieverblijf jouw wensen 
over aanwezige hulpmiddelen, aangepaste maaltijden, passende kamer, geven je 
'toegankelijke' tips en advies over de omgeving, zodat jij zonder zorgen kunt vertrek-
ken. Vakantiewijzer maakt ook afspraken over medische ondersteuning ter plaatse, on-
dersteuning bij een uitstap of professionele begeleiding of oppas op de vakantieplaats.  

Meer weten? Surf naar vakantiewijzer.org 
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Door Berbe De Coster 
⇒ Hoofdbegeleidster-pedagoge MFC &    

PVF-verantwoordelijke 
 

I n het kader van de huidige zorgvernieu-
wing leek het ons tijd om onze huisstijl 

te gaan herbekijken. Het is immers meer 
dan ooit belangrijk om zich als VAPH-
voorziening naar de buitenwereld te gaan 

profileren. We zullen in de toekomst fi-
nancieel afhankelijk zijn van de zorgge-
bruikers. Steeds meer moeten we er ons 
dus van bewust zijn hoe we gezien worden 
door bestaande en potentiële zorggebrui-
kers, medewerkers en de buitenwereld. 
Onze visie moet weerspiegeld worden in 
onze publicaties en communicatie, zowel 
intern als extern. Een aantrekkelijke en 
herkenbare huisstijl is dus essentieel ge-
worden. Op die manier willen we onze 
nieuwe identiteit naar de buitenwereld toe 
onderstrepen. 

Een huisstijl is de visuele identiteit van een 
organisatie. Deze identiteit bestaat uit een 
combinatie van verschillende elementen: 
logo, kleur, beeld, typografie (lettertypes). 
Deze zorgen samen voor één geheel dat 
kenmerkend is voor de organisatie.  
De belangrijkste doelstellingen van een 
huisstijl zijn herkenbaarheid, duidelijke 
communicatie (zowel intern als extern) en 
profilering van de visie van de organisatie. 

 

Zorggebruikers centraal 
We kozen voor een minimalistisch en ei-
gentijds logo. Het logo moest laagdrempe-
lig zijn en meteen herkenbaar. Het logo 
bestaat uit verschillende aspecten.  

We willen symboliseren dat de zorggebrui-
ker in onze visie steeds centraal staat. Het 
logo moet ‘zorgen voor’ en geborgenheid 
uitstralen. Dit komt tot uiting in het 
‘huisje’ dat de zorggebruiker omringt. De 
lus staat voor ‘verbondenheid’. We onder-
steunen in verbondenheid met de zorgge-
bruiker en diens sociaal netwerk. 

Verder willen we ook dat het logo de 
openheid van onze voorziening bena-
drukt. Levensvreugde Verblijven is een 
open voorziening. We staan open voor el-
ke zorggebruiker en diens sociaal netwerk, 
alsook voor de bredere samenleving. We 
trachten laagdrempelig te zijn voor de bui-
tenwereld door tal van evenementen te or-
ganiseren op de campus. Daarnaast willen 
we ook maatschappelijke integratie nastre-
ven door zelf frequent naar buiten te ko-
men met de zorggebruikers. De open zijde 
van het ‘huisje’ moet deze open visie weer-
spiegelen. 

 

Groene omgeving 
We kozen voor een kleurenpallet dat aan-
sluit bij onze voorziening. De zachtgroene 
kleur symboliseert de groene omgeving 
waarin we gevestigd zijn. Het mooie do-
mein waar onze woon- en dagondersteu-
ning plaatsvindt, is zonder twijfel een 
meerwaarde voor elke zorggebruiker en 
medewerker binnen Levensvreugde Ver-
blijven! 

Er werd ook een slagzin geformuleerd die 
samenvat waar we voor staan. Zorg in ver-
bondenheid zal voortaan de baseline zijn 
van de voorziening. De verbondenheid 
staat voor de band tussen onze medewer-
kers en zorggebruikers, alsook voor de sa-
menwerking met de context van de zorg-
gebruiker. 

Het is de bedoeling dat de nieuwe huisstijl 
tal van toepassingen krijgt. De huisstijl zal 
terugkomen op brieven, enveloppen, pre-
sentaties, … Ook deze Nieuwsbrief en on-
ze website zullen binnenkort een heuse 
metamorfose ondergaan. Ten slotte zal 
ook de signalisatie op het domein uitge-
werkt worden in de nieuwe huisstijl. ● 

Nieuwe huisstijl voor 
Levensvreugde Verblijven 

 

Het nieuwe logo 
van Levensvreugde 
Verblijven.  



Door Wendy Verhelst 
⇒ Begeleidster woonondersteuning 
 

Z ondag 11 september werd onze leef-
groep ‘Kris Hoet’ uitgenodigd om 

mee te genieten van de jaarlijkse ‘Dag van 
de Landbouw’. De vader van zorggebrui-
ker Thijs (Luc Van Den Berghe) is voorzit-
ter van de Landelijke Gilden te Baarde-
gem. De vereniging stelt zich niet alleen 
open voor landbouwers, maar ook voor de 
gewone man of vrouw die enigszins be-
trokken is bij de landbouw, de natuur en 
het plattelandsleven. Landelijke Gilden 
organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, 
waaronder de Dag van de Landbouw.  

Omstreeks 11.30 uur werden we met de 
huifkar opgehaald in Levensvreugde, 
waarna we doorreden tot de plaats waar 
de barbecue plaatsvond. We werden er 
hartelijk ontvangen en mochten direct aan 
tafel. We hebben enorm lekker gegeten, en 
mochten ook nog genieten van een heer-
lijk stuk taart. Eens ons eten een beetje ge-
zakt was, maakten we nog een wandelin-
getje. Om 14 uur werden we terug op de 
huifkar verwacht.  

Nu zat de huifkar helemaal vol met nog 
andere mensen die deelnamen aan deze 
activiteit. Een ander deel zette de reis ver-
der met de fiets. We vertrokken richting 
Buggenhout, want daar werden we ver-

wacht voor een bezoek aan de Hooi-
laarthoeve. Bij onze aankomst kregen we 
allen een drankje aangeboden, waarna een 
rondleiding op de boerderij volgde. Er was 
net een stiertje geboren; we konden al on-
ze vragen kwijt. Achteraf was er de moge-
lijkheid even rond te neuzen in het winkel-
tje waar verse hoeveproducten te koop 
werden aangeboden. Eens iedereen vol-
daan, hernamen we onze tocht richting 
huis. 

Het was alweer een prachtige belevenis. 
We kijken allen al uit naar volgend jaar. 
Dank aan de ouders van Thijs om dit mo-
gelijk te maken. ● 

Door Rik De Gendt 
⇒ Pastor Levensvreugde Verblijven 
 

O ok dit jaar organiseerde de 
vriendenkring “Mensen als 

een ander” uit Serskamp in het 
Pinksterweekend een eetfestijn en 
voor personen met een beperking 

een rondrit met vrachtwagens. 
Voor beide activiteiten was Le-
vensvreugde Verblijven graag van 
de partij. 

Op zaterdag 24 september werden 
tijdens een persconferentie de re-
sultaten van de acties bekendge-
maakt met voor onze Levens-

vreugde Verblijven 
een cheque van 500 
euro. Anne Wijnant 
(links op de foto) 
mocht die in ont-
vangst nemen. Het 
bedrag zal later voor 
kine-materiaal be-
steed worden. 

Toch was er onverwacht ook triest 
nieuws. Na 22 jaar houdt de vrien-
denkring ermee op. Gezondheids-
redenen en gebrek aan nieuwe 
vrijwilligers zijn de belangrijkste 
redenen, zei Annie De Coensel 
die van bij het begin de vereniging 
stuurde.  

Uiteraard vinden onze bewoners 
dit ontzettend jammer. Toch wil-
len wij hier de “Mensen als een 
ander” nogmaals van harte bedan-
ken voor de financiële steun die 
wij gedurende zoveel jaar ontvin-
gen, en vooral voor het fijne initia-
tief en voor zoveel inziet. Een dik-
ke merci! ● 

Leefgroep ‘Kris Hoet’ geniet van 
Dag van de Landbouw 

Dank aan vriendenkring ‘Mensen als een ander’ 

Pagina 7 September 2016 

 

Leefgroep 
‘Kris Hoet’, 
met uiterst 
rechts interne 
zorggebruiker 
Thijs Van 
Den Berghe.  

 



Komen en gaan in het 
MFC  

Door Erik Matthijs 
⇒ Begeleider MFC 
 

S oms blijven wij, als team, wat 
verweesd achter. Dan zijn wij 

het plots die achter het raam staan 
met onze hand tegen het glas aan-
gedrukt. Maar zoals het leven zelf 
leert: alles gaat verder, de rivier 
stroomt verder en misschien is dat 
maar goed zo.  

Er waren eens een jongen en een 
meisje, zijn naam is Peter, de hare 
Kimberly. Peter kwam hier binnen 
als achtjarig jongetje in 2003 en 
verbleef hier 13 jaar. Kimberly arri-
veerde in 2014 op de leeftijd van 
19 jaar, een stuk korter dan Peter, 
maar verbleef hier toch ook twee 
prachtige jaren. Ze werden dit jaar 
beiden 21, de leeftijd waarop ze de 
groep uitgaan, het volwassen leven 
tegemoet.  

Geen van beiden keek er naar uit 
weg te gaan, en hoopte uit te stel-
len wat onvermijdelijk bleek. Je 
zou het vliegangst kunnen noe-
men. Begrijpelijk, het vertrouwde 
nest verlaten en het grote onbeken-
de induiken wekt geen vertrouwen. 
Maar enkel zo leer je te vliegen, 
toch? Er gingen vele gesprekken 
aan vooraf, over hoe het zou zijn, 
over de angst voor verandering, 
over het verdriet vrienden achter te 
moeten laten, over het loslaten van 
zoveel vertrouwde dingen en per-
sonen, over… zoveel. Praten hielp: 
samen zitten, gedachten en gevoe-
lens delen. Zo kwamen we dichter 
bij de dag van het afscheid, die iet-
wat vroeger werd ingeleid met een 
feestje, het laagje suiker om de bit-
tere pil. Ouders, vrienden en ieder-
een die betrokken was bij het wel-
zijn van Peter en Kimberly werden 

uitgenodigd. Velen gaven ge-
hoor aan de uitnodiging en het 
werd een vrolijk, zij het toch 
wat gemoedelijk, samenzijn.  

Het is echter niet zo dat we Pe-
ter en Kimberly niet meer zul-
len zien. Peter gaat de komen-
de jaren nog verder naar school 
op het domein, en Kimberly 
werkt sinds het begin van de 
zomer in het Hoeveke. Zo kun-
nen we onze beide ‘anciens’ 
toch met een gerust hart laten 
gaan. Het valt niet te ontken-
nen, wie hier al wat jaren werkt 
weet het; de mensen waarmee 

we dagelijks omgaan worden fami-
lie, ze kruipen onder je huid en 
worden meer deel van je zelf dan 
je beseft. Zo maakt het verdriet, 
dat er stilletjes toch is, plaats voor 
een aangenaam besef. Degenen 
waarvan je houdt neem je voor al-
tijd mee, beschermd tegen de kilte 
van de tijd, onder de warme deken 
van je huid. Bedankt Peter, be-
dankt Kimberly, voor de vele 
mooie momenten! ● 
 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Gebruikers 
smullen van 
megabarbecue  
 

Voor de zeventiende keer orga-
niseerde Karien Haeck, bege-
leidster in de Tehuizen, een 
reuzenbarbecue voor zowat alle 
gebruikers van onze woonon-
dersteuning (Tehuizen, Be-
schermd Wonen en MFC). Al-
les vond plaats op zondag 4 
september, in de polyvalente 
zaal. Er waren ongeveer 80 per-
sonen op de barbecue aanwe-
zig. Om buiten te eten was het 
weer jammer genoeg te wissel-
vallig.  

Interne zorggebruiker Jean-
Pierre Beeckman zorgde voor 
de muziek, terwijl iedereen (ook 
Kariens familie) de handen uit 
de mouwen stak om het eetfes-
tijn te laten slagen. Zo is het 
ieder jaar een knap staaltje 
teamwork.  

En de gebruikers? Die blijven 
dit initiatief volop waarderen en 
genieten van de lekkere spijzen, 
van het dessert en van de gezel-
lige sfeer. ● 
 

 

Werken Oude 
Abdijstraat 
 

Wie meer wil weten over de 
werken die op het terrein tussen 
Levensvreugde en de Oude Ab-
dijstraat aan de gang zijn, vindt 
hier interessante informatie: 
 

Werken Ten Rozen hervat: 
http://www.rlsd.be/nieuws/
werken-ten-rozen-hervat 
 

Lees alles over Ten Rozen in 14 
verhaaltjes:  
http://www.rlsd.be/sites/
default/files/documenten/
Ten%20Rozen%20in%2014%
20verhaaltjes_0.pdf 
Twee correcties hierbij: 

- De naam van het Buurtcomité 
is Oude Abdijstraat (en niet 
Oude Scheldestraat). 
- In de Planning is sprake van 
‘het voorjaar 2016’: moet 2017 
zijn. ● 

Ook het leven in en om het MFC, 
onze woonondersteuning voor min-
derjarigen, kent een komen en gaan. 
Kleine ukjes wandelen onwennig de 
deur binnen, en voor we het goed en 
wel beseffen stappen of schrijden ze 
als coole prinsen en heuse beauty 
queens weer naar buiten, de wijde 
wereld in.  

http://www.levensvreugde-verblijven.be
http://www.rlsd.be/nieuws/
http://www.rlsd.be/sites/

