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Door Werner Wauters 
⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum 
 

E r waren 3 opvoeringen. Ze von-
den plaats op vrijdag 22 (om 20 

uur) en zaterdag 23 april (om 15 en 
om 20 uur).  

Dat het een echte wisselwerking tus-
sen het theatergezelschap en Levens-
vreugde Verblijven betrof, was te mer-

ken aan het de-
cor (de klapro-
zen werden ge-
maakt in het 
Dagcentrum) en 
aan het feit dat 
gebruikers mee-
hielpen aan de 
bar. Ook het 
affiche werd ge-
maakt in onze 
voorziening; het 
is van de hand 
externe gebrui-
ker Jan Biebaut 
(kunstatelier).  

Door dergelijke 
evenementen te 

organiseren, moeten buitenstaanders 
onze voorziening en onze gebruikers 
beter leren kennen. Als het boven-
dien, zoals in dit geval, om een thea-
terstuk gaat dat perfect aansluit bij 
hun leefwereld, zijn we extra gemoti-
veerd om onze infrastructuur ter be-
schikking te stellen.  

 

Afkeuring en onbegrip 
In Klaprozen vertellen eerst Gert 
(Antoon Vandendriessche) en ver-
volgens zijn moeder Ria (Marleen 
Wallaert) hun levensverhaal. Er is 
nogal wat treurigheid mee gemoeid, 
want van meet af aan moet de moe-
der voortdurend opkomen voor haar 
down-zoon. Ze krijgt te maken met 
afkeuring en onbegrip, niet alleen in 
de supermarkt en bij de priester, 
maar ook binnen haar familie. De 
enige die haar en Gert lijkt te begrij-
pen, is de dementerende bompa — 
waarmee de auteur (Marc Smet) het 
resoluut lijkt op te nemen voor de 
kwetsbaren in onze samenleving. 
Niet toevallig is het bompa die Gert 
op zijn communie een basketbal 
schenkt, terwijl anderen komen aan-
zetten met (in Gerts beleving) nutte-
loze cadeaus. Dat er tijdens het feest 
balletjes in tomatensaus worden ge-
serveerd, Gerts lievelingsgerecht, is 
Ria’s manier om de aanwezigen dui-
delijk te maken dat ze de wensen 
van haar zoon boven de opvattingen 
van de goegemeente verkiest.  

 
(Vervolg op pagina 2) 

Professioneel theater in onze voorziening? 
Het kan. Het ES-battement-Volkstheater 
koos eind april onze polyvalente zaal uit 
voor de dubbelmonoloog ‘Klaprozen’, waar-
in een moeder strijdt voor de rechten van 
haar zoon met het syndroom van Down. 
Een geslaagde wisselwerking die resulteerde 
in een beklijvende voorstelling.  

Levensvreugde Verblijven zet deuren open voor cultuur  

 

mailto:ww@levensvreugde.be
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Geboorte 
 

Op 18 april beviel 
Annelies Bossaert, 
begeleidster in leef-
groep Pater Van den 
Broeck, van een 
dochtertje: Marie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vzw Levens-
vreugde Verblij-
ven wordt gesub-
sidieerd en erkend 
door het Vlaams 
Agentschap voor 
Personen met een 
Handicap. 

Klaprozen – Vervolg van pagina 1  
Spiegeling 
Weliswaar snapt Gert niet altijd waarom 
de zaken lopen zoals ze lopen, hij is pien-
ter genoeg om cruciale voorvallen feilloos 
te doorgronden. Op die manier stelt Klap-
rozen het stereotiepe beeld bij als zouden 
zelfs de meest betekenisvolle signalen men-
sen met een beperking ontgaan. Als ouders 
en hulpverleners weten we wel beter.  

De auteur verleent het stuk veel spankracht 
door bepaalde scènes tweemaal aan bod te 
laten komen. Eerst worden ze (vaak warrig 
en aandoenlijk) verteld door Gert, daarna 
door zijn moeder, waardoor de toeschou-
wer pas dan de ware toedracht van de ge-
beurtenis duidelijk wordt. Mede door deze 
spiegeling blijf je aldoor geboeid het ver-
haal volgen.  

Jazeker, Klaprozen is een hard en confron-
terend stuk, vooral wanneer de moeder 
verbitterd terugblikt op haar huwelijk vol 
gevoelloze seks, op haar twijfels en desillu-
sies, op een leven van vallen en opstaan. 
Maar de voorstelling biedt ook veel moois: 
de verbondenheid tussen moeder en zoon, 
de veerkracht van Gert, de (weliswaar bro-
ze) geluksmomenten. De acteurs spelen 
met veel geloofwaardigheid en overtui-
ging, waardoor de voorstelling behoorlijk 
blijft nazinderen. Vrijblijvend wordt Klap-
rozen nooit.  

Onvoorwaardelijke loyaliteit 
Voor Levensvreugde Verblijven was het bin-
nenbrengen van cultuur een zinvolle erva-
ring. De samenwerking met het theaterge-
zelschap verliep hartelijk, terwijl we inder-
daad, zoals gehoopt, een aantal mensen 
over de vloer kregen die normaal gezien 
nooit in onze voorziening komen.  

Met ongeveer 90 toeschouwers voor de 
drie voorstellingen samen was de opkomst 
niet overweldigend. Toch willen we derge-
lijke initiatieven blijven organiseren. We 
zijn ervan overtuigd dat almaar meer men-
sen de weg naar onze voorziening zullen 
vinden.  

Veel aanwezige medewerkers voelden na 
het stuk meer begrip voor de ouders van 
onze gebruikers. Wat we gemakshalve wel-
eens beschouwen als overbezorgdheid of 
inmenging, is in feite – beseffen we nu 
weer – vaak een uiting van onvoorwaarde-
lijke loyaliteit met hun kind. 

Ouders, denken we, zullen veel herkend 
hebben in Klaprozen. De innige band die ze 
hebben met hun kind met een beperking, 
de angst voor later ook, naast de onbekom-
merde momenten. Maar bovenal: de strijd 
om hun bijzondere zoon of dochter zich-
zelf te laten zijn. Een strijd die, afgaande 
op Klaprozen, nooit helemaal gestreden 
lijkt. ● 

Bowlen op paasmaandag 
Door Tinneke Van der Elst 
⇒  Begeleidster Tehuizen 
 

O p maandag 28 maart zijn 
we met een groot aantal 

gebruikers van de Tehuizen naar 
Tragel Sport getrokken. Daar 
gingen we met z’n allen een na-
middagje bowlen. Met veel en-
thousiasme werd er een wed-
strijdje gehouden tussen de be-
woners en de begeleiding.  

Katrien Van Goethem (foto) en 
Eva Bauwens waren de terechte 
winnaars. Na al die fysieke in-
spanningen deden we ons tegoed 
aan lekkere croque-monsieurs. 

Dat noemen we dus een geslaag-
de paasmaandag! ● 

Fietsactie 
 

Van 1 mei tot 1 okto-
ber loopt er weer een 
fietsactie (‘Met Le-
vensvreugde de aarde 
rond’) in onze voorzie-
ning, bedoeld om 
meer werknemers te 
stimuleren per fiets 
naar het werk te ko-
men. Het slotmoment 
is gepland op 4 okto-
ber. Dan worden fiet-
sers (en carpoolers) 
beloond voor hun 
inspanningen. Er zal 
dan ook bekendge-
maakt worden hoeveel 
kilometers we tijdens 
de voorbije maanden 
gezamenlijk hebben 
afgelegd. ● 



Wijzigingen bij gebruikers  
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Foto links: het kook-
team van de Tehui-
zen. V.l.n.r.: Domi-
nique Van Espen, 
Sophie De Schutter, 
Katrien Royemans 
en Karine Keppens.  

Foto rechts: het 
kookduo van het 
Dagcentrum. 
V.l.n.r.: Karin Van 
Campenhoud en Sy-
bil Mons.  

• Sinds 12 april komt Neel Michiels als externe gebruiker tijdelijk (tot eind dit jaar) 
naar het Dagcentrum. Het gaat om een kortdurende ondersteuning onder de vorm 
van RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp), waarvoor geen goedkeuring van het VAPH 
nodig is. Neel komt 3 dinsdagen per maand naar de ateliers kunst, klei en crea. Daar-
mee is ze de allereerste gebruiker die niet in een activiteitengroep wordt begeleid.  

• Externe gebruikers Sven D’Herde en Kathleen Keymeulen zullen deze zomer het 
Dagcentrum verlaten, want ze hebben een plaats in een Tehuis gevonden 
(Heuvelheem in Oudenaarde). Hun precieze opnamedatum is nog niet gekend. Wie 
hen zal vervangen is op dit ogenblik evenmin duidelijk.  

Door Werner Wauters 
⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum 
 

H et ‘Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselke-

ten’ (FAVV) bracht op woensdag 20 april 
een onaangekondigd controlebezoek aan 
onze voorziening. Zoals gewoonlijk stond 
coördinator faciliteiten Carina Matthijs 
inspectrice Ann De Neve te woord. Ze 
leidde haar ook rond.  

Dergelijke bezoeken vinden om de twee 
jaar plaats. Net als tijdens de vorige in-
spectie (op 25 april 2014) werd alles nauw-
gezet gecontroleerd. De inspectrice ging 
na of alle (strenge) HACCP-normen vol-
doende worden nageleefd. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de temperaturen in diep-
vriezers en koelcellen, om de algemene 
hygiëne in de keuken, het correct bewaren 

van de voedselwaren, het bijhouden van 
de omvangrijke administratie, enzovoort.  

Onze grootkeukens in zowel Tehuizen als 
Dagcentrum kregen een (zeer) gunstig rap-
port. Er waren enkel wat kleine bemerkin-
gen. Een volgend bezoek staat dan ook 
pas gepland voor 2018.  

Een bemoedigend resultaat voor onze kok-
kinnen en andere logistieke medewerkers, 
die niet alleen weten te voldoen aan de ve-
le kwaliteitsnormen, maar er tevens in sla-
gen dagelijks gezonde en lekkere gerechten 
samen te stellen. ● 
 

Het FAVV werd in 1999 opgericht en telt ruim 
1300 medewerkers, van wie ongeveer de helft op 
het terrein actief is. Het FAVV waakt over de 
veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit 
van het voedsel, met het doel de gezondheid van 
consumenten, dieren en planten te beschermen.  

Kokkinnen krijgen (alweer) gunstig 
rapport van voedselinspectie 



Door Berbe De Coster 
⇒ Hoofdbegeleidster-pedagoge MFC  
 

Met het oog op de overschakeling naar PVF 
(de Persoonsvolgende Financiering) zijn er 
dit jaar enkele werkgroepen actief in onze 
voorziening. Een overzicht van hun voor-
naamste werkzaamheden.  
 

Werkgroep directie  
In deze werkgroep werd eerst en vooral verder ge-
werkt aan onze missie en visie. Om te voldoen 
aan de zorginspectie werd de tekst aangepast. Ver-
der ging men aan de slag met de feedback die 
door medewerkers van alle afdelingen gegeven 
werd.  

Voorts hebben we ons gebogen over de aanwezig-
heden van onze gebruikers. De gebruikers hun ge-
middelde aanwezigheid per week speelt namelijk 
een grote rol in het bepalen van het budget dat ze 
zullen ontvangen. Vermits we te kampen hebben 
met een lage aanwezigheid bij sommige gebrui-
kers, hebben we getracht ondersteuningspakketten 
uit te werken. Er werden drie pakketten uitge-
werkt: het minimumpakket voor gebruikers die hier 
zeer weinig zijn, het mediumpakket voor gebruikers 
die hier vaker zijn, en het maximumpakket voor ge-
bruikers die hier altijd zijn. Er werd gezocht naar 
pakketten die zowel voor de Tehuizen als voor het 
Dagcentrum toepasbaar zijn.  

Tenslotte werd ook nagedacht over de organisatie 
van logistiek en keuken. We bekeken verschillen-
de opties m.b.t. de keukenorganisatie, en overlie-
pen per optie een aantal voor- en nadelen.  
 
Werkgroep inschaling  
Deze werkgroep heeft de verantwoordelijkheid 
een inschatting te doen van onze gebruikers. We 
moeten enerzijds hun zorgzwaarte bepalen 
(hoeveel begeleiding en toezicht heeft elke gebrui-
ker nodig?) en anderzijds nagaan wat de gemid-
delde aanwezigheid is van elke gebruiker in het 
Dagcentrum en in de Tehuizen. We moeten dus 
rekening houden met hun regime (iemand komt 
bijvoorbeeld 5 dagen per week), maar daar hun 
‘geplande afwezigheid’ (bijvoorbeeld jaarlijks ver-
lof met de ouders) aftrekken.  

Deze werkgroep heeft het in april zeer druk ge-
had. Er werd gerekend, gerekend en nog eens ge-
rekend! Het was geen evidentie om elke gebruiker 
precies in te schalen. We nemen dit dan ook zeer 

ernstig, aangezien het VAPH sancties oplegt voor 
voorzieningen die hun gebruikers niet correct in-
schatten. De deadline voor het doorgeven van de 
inschatting ligt in mei.  
 

Werkgroep Dagcentrum  
In deze werkgroep werd nagedacht over de infra-
structuur. Er werd gebrainstormd over de aanpas-
singen die de infrastructuur nodig heeft om verder 
te kunnen in het PVF-verhaal.  

Ook betaalbaarheid was een thema dat uitvoering 
werd besproken. Hoe kunnen de kosten ingeperkt 
worden en de opbrengsten gemaximaliseerd? De-
ze discussie kadert in het ‘sociaal ondernemer-
schap’ dat we als voorziening willen nastreven. 
We willen geen winst maken, maar moeten wel 
een manier vinden om voldoende opbrengsten te 
genereren die we opnieuw kunnen investeren in 
onze werking.  

Nog te bespreken thema’s zijn het opnamebeleid, 
de ouderenwerking en het verder uitwerken van 
de ondersteuningspakketten. Vervolgens zullen de 
uitgewerkte voorstellen worden bekendgemaakt 
aan de medewerkers, die bemerkingen zullen kun-
nen geven.  
 

Werkgroep Tehuizen  
In deze werkgroep werd vooral nagedacht over de 
ondersteuningspakketten. Waar de werkgroep di-
rectie vooral het cijfermatige en theoretische as-
pect van deze pakketten uitzocht, ging de werk-
groep Tehuizen vooral kijken naar de praktische 
invulling ervan.  

Er werd ook nagedacht over de planning in het 
najaar. Tussen september en december wacht er 
namelijk een groot werk. Alle gebruikers moeten 
een nieuwe dienstverleningsovereenkomst krijgen. 
Er werd nagedacht hoe we dit efficiënt kunnen 
organiseren.  

Eind april kwamen de thema’s ‘ouder wordende 
gebruikers’ en ‘opnamebeleid’ aan bod. Deze the-
ma’s zullen namelijk ook anders ingevuld moeten 
worden wanneer PVF is gestart. Eens dit uitge-
werkt is, zullen de medewerkers hierover ingelicht 
worden. ● 

 
Sinds 1 januari 2015 zijn we officieel overgeschakeld 
naar MFC (voor de minderjarigen) en naar FAM (voor 
de volwassenen). Ook in 2016 passen we onze werking 
nog geregeld aan het vernieuwde zorglandschap aan.  
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DE  ZORGVERNIEUWING  GAAT  VERDER  

Nieuws van de werkgroepen 



M arcel Goessens uit Welle schonk ons begin 
april een reuzenpaasei van maar liefst 8 kg. 

Hij had het bewuste ei gewonnen in Blankenberge, 
met een wedstrijd van de plaatselijke pralinezaak 
Leonidas. Als familielid van externe gebruiker Greta 
Raes en interne gebruiker Pascal Slagmolen dacht hij 
meteen aan Levensvreugde Verblijven. In de keuken 
van de Tehuizen werd de lekkernij vakkundig ver-
brijzeld en vervolgens keurig verdeeld onder de leef-
groepen, voor tijdens de koffiepauzes. Hartelijk 
dank! ● 

Door Nathalie Verbeke  
⇒ Begeleidster Tehuizen 
 

Z ondagmiddag 10 april gingen 
we met een klein groepje – 

Alain, Anne W, Christiaan, Evy en 
Jacques uit de Tehuizen en Patrick 
uit Beschermd Wonen – naar de 
avant-première van The Jungle 
Book. De nieuwe Disney-film zou 

pas drie dagen later in de bioscoop 
uitkomen, maar dankzij een actie 
van de Rotary Club ‘Hoofdzaak… 
Er is hoop’ konden wij die film 
vooraf al gaan zien. Een deel van 
de opbrengst van de filmvoorstel-
ling ging naar het hersenonderzoek 
in België. 

Het was een hele mooie film en we 
genoten er allemaal van. Boven-

dien waren we niet weinig fier dat 
wij als eersten mochten gaan kijken 
naar een film die nog nergens te 
zien was. We zijn dan ook de oud-
personeelsleden Wilfried en Greet 
Vierendeel-Kestemont van Rotary 
Club Herne-Markvallei die ons de 
tickets hadden bezorgd, heel erg 
dankbaar. ●  

www.hoofdzaak-er-is-hoop.be 

Weldoener schenkt 
paasei van 8 kg 

Als eersten naar de film ‘Jungle Book’ 
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N aar aanleiding van de invoering van Persoonsvol-
gende Financiering en de overgang naar het nieu-

we financieringssysteem van de verschillende huidige 
gebruikers die op de Centrale Registratie voor Zorgvra-
gen geregistreerd staan, biedt het VAPH info aan over 
hoe deze overstap zal gebeuren.  

Krijgt de gebruiker ondersteuning via een VAPH-
dienst of -voorziening? Heeft hij een Persoonlijke-
assistentiebudget of een Persoonsgebonden Bud-
get?  Of staat hij met een vraag op de Centrale Regi-
stratie voor Zorgvragen geregistreerd?  

Afhankelijk van de situatie waarin de persoon zich 
bevindt, wordt uitgelegd hoe de huidige situatie in het 
kader van Persoonsvolgende Financiering vertaald zal 
worden. Die uitleg kunt u vinden op de website van 
het VAPH: vaph.be (doorklikken naar Persoonsvol-
gende Financiering).  

Voor algemene vragen over Persoonsvolgende Finan-
ciering kunt u ook altijd terecht bij de algemene PVF-
helpdesk. Dit kan via informatie@vaph.be of via 02 
225 85 97. ● 

Info over Persoonsvolgende Financiering 

Pinguïns spotten in 
Opdorp  
 
Door William Redant 
⇒ Interne gebruiker 
 

M et een paar gebruikers van 
de Halve Maan en twee 

gebruikers van de Zonnemaan 
gingen we op dinsdag 5 april 
naar Opdorp, voor een openluchttentoonstelling.  

We zagen er veel pinguïns. Ze waren op verschil-
lende manieren versierd. We konden foto’s nemen.   

Met dorst keerden we terug naar de Halve Maan. 
Daar dronken we koffie en aten we pannenkoeken. 
Die waren gebakken door Leen. Dat vond ik wel 
leuk. ● 
 

Activiteitengroep Halve Maan ging naar ‘Lente op Den 
Dries’, waar 360 gesponsorde pinguïns te zien waren, 
bewerkt en beschilderd door particulieren, scholen, instel-
lingen en andere creatievelingen. Tussen de pinguïns 
staan ongeveer 100.000 paasbloemen. Het initiatief vindt 
tweejaarlijks plaats, telkens met andere dieren. MOL 
(Middenstand Opdorp Leeft) organiseert. Het evenement 
trekt veel wandelaars en fietsers aan, terwijl veel commu-
nicanten zich maar al te graag laten fotograferen tussen 
de bloemen en de dieren.  

http://www.hoofdzaak-er-is-hoop.be
mailto:informatie@vaph.be


Inhuldiging vernieuwde polyvalente zaal 
 

Het Buurtcomité Botermelkstraat-Oude Abdijstraat zorgde met een behoorlijke 
financiële steun mee voor de vernieuwing van de polyvalente zaal van Levens-
vreugde Verblijven. De officiële ingebruikname van de zaal zal in aanwezigheid 
van de sponsors op vrijdag 27 mei 2016 om 19 uur plaatsvinden. De vorige acti-
viteit van het Buurtcomité vond plaats op zondag 24 januari. Er was toen een 
geslaagde nieuwjaarsreceptie, waarop ook onze gebruikers aanwezig waren. ● 

INFOAVOND 
 

Kinderwens bij personen 
met een verstandelijke 
beperking 

 

H oe kan je het thema 
‘kinderwens’ bespreekbaar 

maken in je gezin, met je cliënt? 
Welk materiaal kan je hiervoor 
gebruiken? Wie kan ondersteu-
ning bieden? Hoe werk je met je 
kind rond realistische verwach-
tingen, zonder dromen radicaal 
te doorprikken? Hoe kan je je 
kind ondersteunen om met deze 
kinderwens, de onmacht hier-
rond, het verdriet,… om te gaan? 

Wat is er geweten over ouder-
schap van personen met een ver-
standelijke handicap? Kunnen 
mensen met een verstandelijke 
beperking een kind opvoeden? 

Hebben mensen met een verstan-
delijke handicap recht op kin-
deren? 

 
De sprekers zijn Greet Conix 
(VMG), Jan Raymaekers 
(Dagcentrum De Wroeter), Kat-
leen Alen (Fara, luister- en infor-
matiepunt rond zwangerschaps-
keuzes) 

De infoavond vindt plaats 
op woensdag 8 juni 2016 
om 19.30 uur in BD/
Welzijnszorg, Sint-
Salvatorstraat 30 te Gent.  
Kostprijs: 3 euro voor personen 
met een handicap en hun familie 
die lid zijn van Gezin en Handi-
cap/KVG, 8 euro voor personen 
die geen lid zijn.  

Inschrijven is steeds verplicht, 
telefonisch (03/216 29 90) of per 
mail: gezinenhandicap@kvg.be 
 

www.gezinenhandicap.be 

Gebruikers present voor  
meiboomplanting  

Door Rik De Gendt  
⇒ Pastor Levensvreugde Verblijven 

 

A an de vooravond van 1 mei orga-
niseerde het Buurtcomité ook dit 

jaar een meiboomplanting. Uiteraard 
waren de bewoners van Levensvreug-
de Verblijven – als de ‘dichtste’ buren 
– gaarne van de partij. Hoewel we het 
al enkele keren hebben mogen mee-
maken, had deze meiboomplanting 
toch weer iets origineels. 

Door de werken op het terrein waar 
het Speelbos gaat komen, werd de 
meiboom dit jaar op de rotonde van 
de nieuw aangelegde halte van de 
stadsbus geplant. En daar staat hij 
werkelijk goed en mooi.  

Dit jaar geen politici te bespeuren. Al-
licht omdat de verkiezingen nog veraf 
zijn. Wel was er tot ieders verrassing 
Prins Carnaval 2016, Dennis I, met 

een deel van zijn gevolg. Hij kreeg de 
eer om het officiële lint door te knip-
pen, een lint dat hij meteen in kleine 
stukjes knipte zodat ieder die het wou, 
een aandenken kon meenemen. 

De receptie bood verder voor onze 
bewoners en voor de aanwezigen uit 
de buurt een goede gelegenheid om – 
bij een glaasje en een hapje – beter 
kennis met elkaar te maken.  

Op de meiboom staan opnieuw ver-
schillende symbolen: het wapenschild 
van de stad Aalst, een ajuin, een hert, 
rozen, een melkkan en de oude abdij. 
Die hebben allemaal met de buurt te 
maken. Het hert verwijst meer be-
paald naar Romain De Hert, die in 
1965 bij testament zijn domein aan 
Levensvreugde heeft geschonken. De 
meiboom blijft er tot eind mei staan. 
Daarna wordt hij netjes opgeborgen 
voor volgend jaar. ● 

Website: www.levensvreugde-verblijven.be 
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Giften ten voordele van vzw  
Levensvreugde Verblijven kun-
nen overgemaakt worden op:  

• IBAN: BE70 2930 0572 0025 
• BIC: GEBABEB 

Fiscaal aftrekbaar vanaf  
40 euro. 

mailto:gezinenhandicap@kvg.be
http://www.gezinenhandicap.be
http://www.levensvreugde-verblijven.be

