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Nieuwsbrief
Visietekst ouder wordende
gebruikers
De gemiddelde levensverwachting van de
mens is de laatste decennia sterk gestegen.
Ook voorzieningen als Levensvreugde Verblijven worden geconfronteerd met vergrijzing. Een toekomstbeleid rond ouder wordende gebruikers wordt almaar belangrijker.
Onderstaande visietekst geeft weer hoe wij
momenteel naar onze oudere gebruikers kijken. In deze tekst beschrijven we tevens hoe
we hen de best mogelijke ondersteuning willen bieden.
Door Joke Van der Poten

⇒ Pedagoge Tehuizen

O

uder worden is een individueel
proces. Het verloop en de beleving ervan zijn zeer verschillend van
persoon tot persoon. Bovendien is
iedere oudere met een verstandelijke
beperking uniek. Dit betekent dat de
individuele behoeften en mogelijkheden van de gebruiker het uitgangspunt vormen bij het zoeken naar de
meest optimale hulpverleningsvorm.
Aanvankelijk bestaat deze hulpverleningsvorm uit het aanpassen van de
huidige leef- en activiteitengroep. Op
termijn kunnen er mogelijk ook andere pistes bekeken worden. Het
gaat dan bijvoorbeeld over een interne verschuiving, stopzetting van
deelname aan een activiteitengroep
of een opname in een woonzorgcentrum. Vele elementen zullen een rol
spelen in het nemen van beslissingen
hieromtrent.
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Kwaliteit van leven van ouder wordende gebruikers
We willen onze gebruikers een rustige oude dag laten beleven. Kwaliteit
van leven is ons voornaamste streefdoel. Een goede levenskwaliteit
wordt bepaald door zowel objectief
goede leefomstandigheden als door
de beleving van de gebruiker.
Op welke manier kunnen we dit doel
bereiken?
• Waar mogelijk preventief tewerk
gaan (bv. valpreventie, evenwichtsoefeningen met kinesiste).
• Attent zijn voor signalen
(vermoeidheid, huidproblemen,
algemeen functioneren).
• Geen nodeloze of vervelende onderzoeken laten uitvoeren.
• Prestatiegerichte activiteiten loslaten: alles kan, niets moet.
• Extra flexibel zijn, gelet op de
wisselende fysieke en psychische
toestand van de gebruiker.
• Begrip, empathie en aanvaarding.
• Ons tempo aanpassen.
• Warme zorg bieden, gebouwd op
veiligheid en vertrouwen.
• Verwijzen naar en praten over
vroeger.
• Materiële aanpassingen
(infrastructuur en hulpmiddelen).
• De fysieke integriteit van de gebruiker bewaken (weglopen en
vallen vermijden, voorkomen dat
iemand oneetbare zaken eet,…).
(Vervolg op pagina 2)
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Visietekst ouderwordende gebruikers
(Vervolg van pagina 1)

Concrete organisatie van de
hulpverlening
Bij de ondersteuning van ouder wordende
gebruikers is de individuele organisatie van
de hulpverlening belangrijk. We willen dit
doen op 3 manieren:
• We willen nagaan of de aangeboden
hulp tegemoet komt aan de zorgvraag
of zorgnood van de gebruiker. We
houden dan o.m. rekening met de intensiteit en frequentie van de activiteiten, de nood aan middagrust,… De focus zal verschuiven naar vrijetijdsbesteding en belevingsgerichte activiteiten.
• Overstijgt de draaglast van de gebruiker de draagkracht van de ondersteuningsteams niet? We moeten ons afvragen of de gebruiker ondersteund kan
worden binnen het bestaand personeelskader, en of er extra diensten moeten worden ingeschakeld. Kunnen we
de gebruiker permanent toezicht bieden?

Eens de diagnose van dementie
wordt gesteld, wordt de
toestand van de gebruiker van
nabij opgevolgd.

• Is ons hulpaanbod nog toereikend?
Kunnen we de kwaliteit van leven van
een bepaalde gebruiker nog mee vorm
geven? Indien het hulpaanbod niet toereikend is, kunnen verschillende denkpistes overwogen worden. Deze zullen
in eerste instantie besproken worden
met het netwerk van de gebruiker. Vervolgens zal er gekeken worden op welke manier we ons aanbod kunnen afstemmen op de noden van de gebruiker. Samen met het netwerk kan er
eventueel gezocht worden naar alternatieve ondersteuningsvormen buiten ons
eigen aanbod (bv. woonzorgcentrum,
aangepaste voorzieningen,…). Dit alles
gebeurt in samenspraak en overleg met
de betrokkenen. Stopzetting van de
dienstverleningsovereenkomst kan en-

kel indien de noden van de gebruiker
op psychisch of fysiek vlak drastisch
wijzigingen (zie Charter). In dat geval
zal de sociale dienst samen met het netwerk op zoek gaan naar een gepaste
vervolgondersteuning of natraject.
Nakend overlijden van een gebruiker
Wanneer het overlijden van een gebruiker
nadert, is het vaak moeilijk te accepteren
dat je niet méér voor hem of haar kunt
doen. Je voelt je machteloos, en dat ben je
ook tot op zekere hoogte. In zo’n periode
moet je als team veel aandacht besteden
aan je eigen en aan elkaars gevoelens.
Soms kan het inschakelen van een palliatieve unit een hulp zijn.
Iedereen gaat op zijn eigen wijze om met
de (naderende) dood van een gebruiker. Je
kunt elkaar aanvullen en ondersteunen.
Het is aangrijpend als een gebruiker stervende is en overlijdt. Je moet je daar als
team op voorbereiden. Hiervoor hebben
we binnen de voorziening een draaiboek
bij overlijden.
Dementie en de ziekte van
Alzheimer
Binnen onze voorziening worden we regelmatig met dementie en alzheimer geconfronteerd. Wanneer we bij een gebruiker
dementie vermoeden, is het aangewezen
informatie te verzamelen via een testbatterij en neurologisch onderzoek. De bevindingen worden besproken met de psychiater verbonden aan de voorziening. Er vindt
ook een eerste gesprek plaats met de betrokken familie of de bewindvoerder.
We brengen regelmatig de veranderde noden in kaart en proberen de zorg te bieden
die de gebruiker op dat ogenblik nodig
heeft.
Dementie heeft niet te onderschatten gevolgen op de dagelijkse werking van de
leef- of activiteitengroep. We moeten ook
beseffen dat bijkomende gedragsveranderingen en medische gevolgen van de ziekte
een invloed kunnen hebben op de medegebruikers. Daarom is het belangrijk om op
regelmatige tijdstippen de haalbaarheid
van de opvang van de dementerende gebruiker te evalueren.
(Vervolg op pagina 3)
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Ondersteuning van het sociaal
netwerk
Wanneer we signalen van veroudering opmerken bij een gebruiker, willen we die
tijdig doorgeven aan het netwerk. We geven open en eerlijke informatie aan de
hand van concrete voorbeelden.
Ten aanzien van het netwerk willen we
ondersteunend zijn. Enerzijds door goed
te informeren en te overleggen over de
evolutie van de persoon en de daaraan gekoppelde ondersteuning; anderzijds door
ruimte te laten voor emoties, verhalen,
angsten en twijfels.
In een later stadium worden we soms geconfronteerd met een volledige hulpbehoevendheid van een gebruiker. Dit is meestal
heel ingrijpend voor de familie. Zij voelt
zich vaak machteloos omdat ze nog zo
weinig kan doen voor haar familielid. Een
warm onthaal en een luisterend oor kunnen ondersteunend werken.
Op een bepaald moment kan de ondersteuning binnen de huidige leef- of activiteitengroep ontoereikend worden en dringt
een verhuis zich op. Dit kan gaan om een
interne verschuiving, stopzetting van deel-

name aan de activiteitengroep of opname
in een woonzorgcentrum. Door de nauwe
voorafgaande communicatie is deze overgang voor het netwerk vaak gemakkelijker
te aanvaarden. We zullen ons als voorziening ook engageren om in dat geval samen
met het netwerk op zoek te gaan naar een
andere gepaste zorgvorm. ●
Dit is een ingekorte versie van onze Visietekst
rond ouder wordende gebruikers. Wie de volledige tekst wil lezen, kan contact opnemen met
onze pedagogische dienst.
Bronnen:
⇒ Dromen van een mooie oude dag… ook
voor mensen met een verstandelijke beperking, De Lovie VZW (Red.), Garant 2015.
⇒ Begeleiding van oudere cliënten met een verstandelijke handicap, Marjan Bleeksma,
H.Nelissen/Baarn 2001.
⇒ Verstandelijke beperking en dementie, effectieve interventies, Diana Kerr, Garant
2010.
⇒ Veroudering, dementie, rouw en verlies, dr.
Marian A, Maaskant (coördinatie) en
m.m.v. André Beer, MBA, Kavanah 2004.

Overleden

Rommelmarkt

Op 3 maart overleed MarieJosé Van den Bosch, de weduwe van Leo Fosselle. Meneer Fosselle was één van
onze stichters. Hij overleed
op 15 januari 2014.

Zondag 24 april 2016 vindt onze tiende Rommelmarkt
met Ambachtenmarkt plaats, georganiseerd door de
Overkoepelende Oudervereniging. Inschrijven is nog
mogelijk. Er zullen zeker al 7 oude ambachten te zien
zijn. Info: johanbiebaut@hotmail.com
053/80 38 32 of 0474/222898.

Vinken zingen voor Levensvreugde
Door Rik De Gendt

⇒

Pastor Levensvreugde Verblijven

E

en afvaardiging van Levensvreugde Verblijven was op
zondag 6 maart 2016 uitgenodigd op de jaarvergadering van
de “Vinkeniers Midden België”
die in Aalst werd gehouden.
Daar werd aan onze voorziening
door voorzitter Luc Coppens een
gift van 250 euro toegezegd. Dat
bedrag gaat integraal naar de uitbouw en inrichting van een nieuwe snoezelruimte voor de Tehuizen, zo legde begeleidster Tinneken van leefgroep Pater De Witte uit. Interne gebruiker
Hugo De Vos sprak een welgemeend dankwoord uit, en zijn collega Eva Bauwens
overhandigde een schilderij uit ons kunstatelier. ●
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Pastorale werking zamelt geld in voor
Broederlijk Delen
Door Werner Wauters

⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum

S

amen met stagiaires Amber (SAI, Aalst) en
Robin (Mariagaard, Wetteren) organiseerden
Dagcentrumbegeleidsters Sarah Van Der Biest en
Nancy Van der Sande op dinsdagen 8, 15 en 22

maart onze pastorale werking. Er namen ruim 20
gebruikers uit 6 activiteitengroepen deel. Het thema was deze keer Met een leven speel je niet. Ze
maakten o.m. een ‘baston’ (een stafje met linten)
en de vlag van Colombia, en ze oefenden het
dansje in voor de misviering.

Op donderdag 17 maart vond dan de jaarlijkse
Koffiestop plaats. In het atelierlokaal kon je de
hele dag meer te weten komen over de actie en
over Colombia (zie foto). Er werden foto’s van Colombia getoond, naast een filmpje over de twee
gezichten van de campagne (Eilin en Jennifer). Je
kon er voorts zelfgemaakte bananenlolly’s eten en
vragen beantwoorden over zaken die in het filmpje aan bod kwamen.
Activiteitengroep Witte Maan coördineerde intussen de samenstelling en de verkoop van de Koffiestoppakketjes, die je kon kopen aan 6 euro. Elk
pakketje (er werden er precies 100 verkocht) bevatte o.m. een wafel, koffie, fruitsap, stroop, melk,
chocopasta en suiker. We zamelden aldus geld in
voor de boeren in Colombia, die hun grond geregeld moeten afstaan aan grote bedrijven of gewapende bendes. De opbrengst bedroeg 457 euro —
een bedrag dat integraal naar Broederlijk Delen
gaat.
Op donderdag 24 maart was er in de polyvalente
zaal dan de misviering, het traditionele orgelpunt
van de pastorale werking. Pastor Rik De Gendt
ging voor. Het werd het een aantrekkelijke viering
boordevol beeldmateriaal, muziek, zang en dans.
Op een bepaald moment bracht interne gebruiker
Guido Van Audenhove de Belgische driekleur
naar voor, waarmee we de slachtoffers van de
aanslagen in Brussel herdachten. ●

Eddy Wally krijgt eerbetoon tijdens geslaagde Playbackshow
Na het zorgvuldig kiezen van een liedje, het zoeken naar gepaste kledij en het oefenen van de danspasjes, was
het op donderdag 25 februari eindelijk zover: tijd voor de tweede editie van de Playbackshow van de Tehuizen,
in de polyvalente zaal. Interne gebruiker Hugo De Vos praatte als een volleerde showmaster de avond aan elkaar. De artiesten hadden er zin in, het publiek was enthousiast. Er werd gezongen en gedanst. Eddy Wally
kreeg een schitterend eerbetoon. Ook Will Tura, Abba, De Championettes en K3 (in de nieuwe en in de oude
bezetting) waren van de partij. Na een geslaagde avond kijkt iedereen uit naar de volgende editie. ●

Plots was de Ajuinboer er weer
Vrijdag 26 februari verscheen de Aalsterse Ajuinboer Julien De Cock (61) op ons domein, met in zijn autokoffer de intussen welbekende schenking: 100 kg ajuin. Eenzelfde gift bezorgde hij ook aan de scholen Don Bosco
en De Horizon. Julien is al vijf jaar Ajuinboer en komt ook al zolang langs in onze voorziening. Hij is de derde
persoon die deze titel draagt. Het fenomeen ontstond in de jaren 70, toen zijn voorganger uien begon te verkopen voor het goede doel. Julien loopt mee in de carnavalstoet en wil goede doelen blijven steunen zolang zijn
gezondheid dit toelaat. ●

Bowlingdames groeien stilaan naar beste niveau
Zondag 13 maart nam Dagcentrumbegeleidster Nancy Van Snick met zes gebruikers deel aan een bowlingtornooi in Tragel Sport te Aalst. We deden dit voornamelijk met het oog op de Special Olympics, de nationale
Spelen die dit jaar plaatsvinden in La Louvière, van woensdag 4 tot zaterdag 7 mei. Dat onze bowlingdames
stilaan hun topniveau bereiken, bewijzen hun uitslagen. Hier is hun totaalscore (3 spelletjes): Ann Hannot 324
punten; Nicole Verlaeckt 268 punten; Anja Delacroix 260 punten; Eva Bauwens 241 punten; An Dossche 202
punten; Morena De Raes 199 punten. ●
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Carnavalbal opnieuw schot in de roos
Door Jan Biebaut

⇒ Externe gebruiker

O

p zaterdag 5 maart 2016 was het
weer zover; dan mochten we ons opnieuw verkleden in de gekste clowntjes, de
griezeligste piraten of de bekendste figuren
waar je fan van kunt zijn.
Of je denkt: die mensen zijn zot geworden, of je weet dat het gewoon de tijd van
carnaval is. Vooral hier in Aalst (of onder
ons gezegd Oiljst) is het heel bekend. Op 5
maart was het dus aan Levensvreugde.
Algauw kwamen de mensen binnen in onze polyvalente zaal, op de tonen van de
echte oilstersje muziek. Het was direct ambiance met dj Jan, dus het feest kon niet
beter beginnen. Onze eerste act van de
middag kwam van niemand minder dan
de enige echte Prins Carnaval van Aalst:
den Dennis. Hij begon te zingen en meteen vloog het pas gerenoveerde dak eraf.
Het feest was nu echt begonnen, mede
dankzij de zeer goede dj die ze hadden
meegenomen. Er was echt geen dood moment, want na Dennis kwam het feestcomité van Aalst een paar liedjes zingen.
Zelfs interne gebruiker Frank Galle, de
enige echte keizer van buurgemeente Lede, zong een liedje.
Na het dansen en het springen (vooral

springen) was het tijd voor de overheerlijke, superlekkere pannenkoeken. Met een
lekkere kop koffie of chocolademelk werd
dit echt wel gesmaakt.
Dan was het weer tijd voor een kleine polonaise, en daarna kwam de prins van
Wieze op bezoek. Met enkele leuke carnavalsliedjes bleef de ambiance er goed in
zitten.
Dan was
het stilaan
tijd om terug naar
huis te keren. Dank
aan het
overkoepelend oudercomité en
de helpers.
Dank je
wel dat jullie dit kunnen realiseren. Ook
dank aan Elise Biebaut voor de mooie affiche, en aan
onze presentator en voorzitter van het comité Johan Biebaut. De mensen waren
gelukkig en dromen nu al van de editie
van volgend jaar. ●

Maxi-respons voor
mini-paasbeurs
Door Werner Wauters

⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum

W

at begon als een even spontaan als bescheiden initiatief, groeide
vanzelf uit tot een succesvol en drukbezocht evenement. We hebben het over de mini-paasbeurs die op vrijdag 25 maart plaatsvond in het
Dagcentrum. Enkele activiteitengroepen hadden in onze centrale hal hun
paasproducten uitgestald en ouders en andere mogelijke kooplustigen uitgenodigd. In onze refter en in het lokaal van De Sterre werden tevens
zelfgemaakte pannenkoeken geserveerd. Met ruim zestig inschrijvingen
en minstens evenveel goeie reacties, werd ook dat gelegenheidskoffiehuis
een onverhoopt succes.
Leuk was dat gebruikers, begeleiders en andere medewerkers de handen
in elkaar sloegen om de namiddag tot een goed einde te brengen, wat dus
ook lukte. Een mooie opbrengst, die onze werking ten goede zal komen,
maakte alles compleet.
Overigens won de familie van externe gebruiker Liesbeth Draps de tombola, door vrijwel exact (ze zaten er slechts ééntje naast) te voorspellen
hoeveel paaseitjes (118) onze bokaal bevatte. Puur toeval of veeleer wiskundig inzicht? De bokaal — mét inhoud — is in elk geval voor hen. ●

Interne gebruiker
Kelly De Man
met Prins Carnaval Aalst.

Inforeeks over
Persoonsvolgende
Financiering
In De Boomgaard
(Papiermolenstraat) in
Dendermonde vindt op
donderdagen 14, 21 en 28
april telkens van 19.30 tot
22 uur een inforeeks plaats
over Persoonsvolgende Financiering.
Experts zullen je wegwijs
maken in de vernieuwde
regelgeving voor personen
met een handicap. De inforeeks bestaat uit 3 modules.
Deelname is gratis, maar
inschrijven is verplicht via
KVG Oost-Vlaanderen:
09/227.34.41 of
inforeeks@kvg.be
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Kunst in het MFC
Om de gebruikers meer privacy te bieden
en hun zelfstandigheid te vergroten, werd
het MFC vorig jaar grondig verbouwd.
De afdeling waar onze minderjarigen
woonondersteuning krijgen, beschikt
sinds dan over individuele kamers voor
alle bewoners. Bovendien kwam er ook
een kunstwerk.
Door Erik Matthijs

⇒ Begeleider MFC

D

e verbouwingswerken brachten
dus niet enkel infrastructurele
verbeteringen met zich mee, maar
gaven een kunstenaar de gelegenheid
een van zijn ‘kindjes’ te laten nestelen
in de schoot van het MFC.

Vzw Levensvreugde Verblijven
wordt gesubsidieerd en erkend
door het Vlaams
Agentschap voor
Personen met een
Handicap.

Het VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, maakte de werken aan
het MFC mede mogelijk. Daar staat
ook wat tegenover: de integratie van
een kunstproject. Het gaat om elke
vorm van scheppend werk, uitgevoerd door een levend kunstenaar,
welke ook de discipline is. Het kan
uitgevoerd worden in een atelier of op
de bouwwerf. Het kunstwerk dient
geïntegreerd te worden in het gebouw
of in de omgeving. Het doel is het
bekomen van een zogenaamd
‘healing environment’.

Gefantaseerde beesten
Met het kunstintegratieproject kunnen de voorziening, het personeel en
de bewoners samen een traject doorlopen waar tal van vragen gesteld
worden; waar staat de voorziening
voor, wat is haar visie en hoe kan het
kunstwerk deze visie uitstralen en
vorm geven?
Levensvreugde Verblijven gaf de voorkeur aan beeldend kunstenaar Wim
de Prez. Hij is geboren in Aalst en
woont in Deurle, waar hij ook zijn
atelier heeft. Van opleiding is hij ingenieur textiel, maar dit gaf hem niet de
voldoening die zijn kunst hem biedt.
Zijn kunst wordt o.m. gekenmerkt
door levendige kleuren en gefantaseerde beesten die doen denken aan
o.a. vogels. Wim stelt in zijn werken
zelf vragen over het kunstideaal.
Wim de Prez werkt met 3D-software
(Zbrush) en laat zijn ontwerpen 3D
uitprinten in plastiek (ABS). De afwerking gebeurt in het atelier van de
kunstenaar; de uitgeprinte werken
worden glad gemaakt en beschilderd
met synthetische verf. Grotere sculpturen worden gefreesd, met een robot,
uit polyurethaan (een hardere versie
van het gekende isolatieschuim). Deze worden afgewerkt met een polyesterlaag die wordt versterkt met glasvezel. De eindafwerking gebeurt met
tweecomponentenverf, waardoor de
kleuren langer blijven.
Interactief werk
Het kunstwerk dat Wim de Prez creëerde voor het MFC wordt gekenmerkt door levendige kleuren en
speelse dierfiguurtjes. Het is een interactief werk dat aanzet tot denken en
sensitief beleven. De kleuren en vormen prikkelen de visuele en tactiele
zintuigen. Zo zie je onder andere een
vogellichaam in de vorm van een
doolhof dat uitnodigt om met de vingertoppen de kronkelige wegen te
volgen, op zoek naar een onbekende
bestemming. Het appelleert ook aan
de eigen kinderlijke fantasie, die de
beperkingen van de volwassenenwe(Vervolg op pagina 7)
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reld overstijgt en de poorten openzet voor
het beleven van prachtige avonturen.
Er is ook plaats voorzien voor een ludieke
spiegelopstelling. Houdt de kunstenaar
ons hier een spiegel voor? Wellicht, en dat
is nodig ook. De spiegel weerkaatst wie en
wat er voor staat, maar maakt ook veel
meer dan dat zichtbaar. Nee, spiegels laten ons zien hoe we zien, en dan vooral
wat we wel en niet willen zien. Wie langer
in de spiegel blijft kijken, ziet meer dan
wat hij of zij ziet. Zo kan wat op het eerste
zicht imperfect lijkt schoonheid doen opbloeien, daar waar men slechts een grauwe knop zag. Evengoed toont de spiegel
ons dat wat schoonheid lijkt slechts schijn
is en kortstondig.
Levenskunst
Kunst, welke kunst ook, spruit voort uit
levenskunst, uit levensvisie. Elk kunstwerk
is als een toverlamp, waarin de geest van
de kunstenaar wacht om opgeroepen te
worden. Het kunstwerk is tevens een kind
dat gedragen wordt en ter wereld wordt

gebracht. Het gaat uiteindelijk een eigen
leven leiden door dit leven te verrijken met
de levens die het tijdens zijn reis ontmoet.
We zijn dankbaar voor het kunstwerk dat
ons werd aangeboden. Het doet ons inzien
dat ieder op zich drager en behoeder is
van een wonderlijke, zij het vaak verborgen, wereld die wacht om ontdekt te worden. ●

Pagina 7

Overleden
Op 18 maart overleed Sidonie Roelandt, tante van interne gebruiker Véronique Redant.

Het ‘Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden’ (VIPA) is het
agentschap van de Vlaamse overheid dat financiële steun verleent aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken
uitvoeren. Deze instantie vraagt aan voorzieningen die subsidies ontvangen om voor een
kunstwerk te zorgen. Het is niet de eerste keer
dat we dat doen. Zo werd op dinsdag 14 mei
2013 het beeld ‘Zorgende handen’ van zanger
en beeldhouwer Willem Vermandere op ons
domein onthuld. Dat gebeurde n.a.v. de komst
van de nieuwbouw voor leefgroep Pater Van
den Broeck, die in september 2011 van start
ging.

Werken kunstatelier worden
tentoongesteld in Bulgarije
Door Werner Wauters

⇒ Hoofdbegeleider Dagcentrum

‘S

porten met een lach is gezond’; zo
luidt het thema van een kunstwedstrijd waaraan, naast Don Bosco en De
Horizon, ook Levensvreugde Verblijven deelnam.
De voorbije weken gingen de deelnemers
van ons kunstatelier dan ook aan de slag,
zoals gebruikelijk onder het goedkeurend
oog van vaste vrijwilliger Wim Buys. Dat
leverde 30 unieke werken op, waaruit Aalsters kunstenaar André Van Schuylenbergh eerst (op 21 maart) de tien beste selecteerde, om daarna (op 24 maart) de
twee laureaten bekend te maken.
Dat zijn externe gebruikers Jean-François
Janssens (midden op de foto) en Jan Biebaut
(links). Hun werk zal half april door de
Bulgaarse ereconsul Willy Van Impe naar
het ‘Huis van de Humor en Satire’ in
Gabrovo worden gebracht. Samen met de
beste schilderijen of tekeningen van De
Horizon en Don Bosco, zullen ze daar van
eind mei tot eind september worden tentoongesteld.

Eind oktober komen de in totaal 6 werken
van De Horizon, Don Bosco en Levensvreugde Verblijven dan terug naar Aalst.
Vanaf dan zullen ze, samen met de 24 beste creaties van de jeugd van Gabrovo, te
zien zijn op een tentoonstelling in het
OLV-Ziekenhuis. Meer info hierover in
onze volgende Nieuwsbrieven.
Felicitaties aan alle deelnemende kunstenaars, dank aan alle medewerkers en initiatiefnemers. ●

V.l.n.r.: Jan Biebaut, Wim Buys,
Jean-François Janssens, André Van
Schuylenbergh.
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Knutselen bij
de preiboer
Door de Hoeve

⇒ Activiteitengroep Dagcentrum

D

insdagnamiddag 23 februari namen we met enkele
gebruikers van de Hoeve deel
aan een knutselnamiddag bij de
zorgboeren Luc en Sonja in Meldert. Cilia heeft ons daar afgezet.
Er stond ons een groep leerlingen (vijfde middelbaar) van
het Aalsterse SAI op te wachten.
We mochten kiezen bij welk
groepje we wilden aansluiten.
Eens de groepjes waren samengesteld, mochten we aardappelen uitkiezen en wassen.
Wie een aardappelvrouwtje wou
knutselen, had 2 aardappelen nodig; koos je voor een jongen dan
had je er 4 nodig. Samen met de
leerlingen hebben we dan ons
figuurtje versierd met veren, parels, knopen, …
Eens alles klaar was, gingen we
naar de dieren kijken. We zagen
een pauw, kippen (sommige met
een kuif), eenden, ganzen, konijnen en cavia’s. We mochten de
dieren voederen, vastnemen en
aaien. We hebben op stro gezeten en geluisterd naar de verhalen over de dieren.
Om 15 uur is Cilia ons komen
oppikken. Het was een leuke ervaring. ●
Activiteitengroep Hoeve gaat elke
dinsdagnamiddag helpen in de
Meldertse zorgboerderij ‘Ons Dagelijks Groen’ van Luc en Sonja. Gewoonlijk doen ze er allerlei boerderijklussen, maar soms staat er ook een
knutselsessie op het programma, samen met leerlingen uit het gewone
onderwijs. De volgende knutselsessies
zijn gepland op 10, 17 en 24 mei.
Giften ten voordele van vzw
Levensvreugde Verblijven kunnen
overgemaakt worden op:
• IBAN: BE70 2930 0572 0025
• BIC: GEBABEB
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

Niezen met Sergio
Vanwege de korte verplaatsing, de aantrekkelijke affiche en de uitbundige sfeer
blijft ‘Onvergetelijk’, in de Oktoberhallen te Wieze, zowat het ideale muziekgala voor onze gebruikers. Op dinsdag
8 maart trokken we er dan ook weer
massaal naartoe. Luc Steeno en Jo
Vally waren de hoofdacts. Dat Sergio
grieperig was, kon de pret amper drukken.
Door Ingrid Van Den Bossche

⇒ Interne gebruiker

M

et de opener zat het al dadelijk goed; Marjan Berger zong
voor ons een paar Duitse schlagers,
en die zorgden voor veel sfeer.
Jacky Lafon praatte met haar bekende moppen de hele namiddag aan
elkaar. Sergio was erg verkouden,
maar was toch op post. Zingen lukte
echter niet zo goed. Na zijn optreden vertrok hij dan ook meteen naar
zijn bed.
Wendy Van Wanten zong met haar
mooie warme stem een aantal sfeerliedjes. Paul Severs bracht nog een
keer zijn grootste hit: Zeg eens meisje.

Interne gebruiker Raoul Vandekerckhove met zangeres Eveline Cannoot.
Spijtig was dat Patrick en Philemon
heel alleen in de zaal zaten, door
een late boeking. De groep zelf zat
ook minder goed dan vorige jaren.
Het duurde daardoor wat langer eer
de beentjes werden uitgeslagen. Ook
Isabelle van leefgroep Pater Van den
Broeck kwam aan haar trekken op
de dansvloer. Er waren iets minder
echte meezingers, maar het was
toch een geslaagde namiddag. ●

Bocciatornooi in ‘De Steenoven’
Door Nancy Van der Sande

⇒ Begeleidster Dagcentrum

D

onderdag 10 maart namen we in sporthal De Steenoven te Herzele deel
aan een bocciatornooi. Boccia is een paralympische sport die gelijkenissen
vertoont met petanque. Het wordt al zittend gespeeld, met lederen ballen, en is
intussen zeer geliefd bij onze gebruikers.
Recreas G Sport organiseerde het tornooi. We namen deel met drie teams van
drie spelers, samengesteld uit gebruikers en begeleidsters van het Dagcentrum
en van leefgroep Pater Van den Broeck.
We speelden elk vijf wedstrijden van 15 minuten; drie wedstrijden voor, en
twee wedstrijden na het middagmaal. Alles vond plaats op twaalf speelvelden.
Er waren, naast Levensvreugde, teams van De Hoop en van Schoonderhage.
Het tornooi kent zo’n succes, dat er in september een extra editie zal plaatsvinden. Daar zitten de geringe deelnameprijs (2 euro), het gratis drankje, de leuke
gadgets (pet, sleutelhanger, stressbal), de ontspannen sfeer en de degelijke organisatie zeker voor iets tussen. Kortom, het was in geen geval onze laatste deelname. ●
Website: www.levensvreugde-verblijven.be

