
Tien vragen over 
KWO  

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

1. Wat is KWO precies?   

Bij KWO verblijft een zorggebrui-
ker tijdelijk in onze woononder-
steuning, met overnachting(en).  
KWO werd in het leven geroepen 
om het gezin van de zorggebruiker 
even te ontlasten, om de zorg te 
kunnen delen. Dit kan om allerlei 
redenen zijn; de ouders van de 
zorggebruiker die nog thuis woont 
willen bijvoorbeeld eens alleen op 
reis, of er doet zich een noodsitua-
tie voor waarin het gezin tijdelijk 
niet kan instaan voor de zorg en de 
opvang van hun zoon of dochter.  
We merken ook dat ouders KWO 
aanwenden als voorbereiding op 
een latere definitieve opname in 
de woonondersteuning — al biedt 
KWO daar in principe geen enkele 
garantie op. Maar het kan wel een 

prima kennismaking zijn met onze 
woonondersteuning.  

 

2. Wie kan er gebruik maken 
van KWO?  

KWO is er voor kinderen, jongeren 
en volwassenen met een beper-
king. Minderjarigen worden bege-
leid in ons MFC De Appelboom, 
volwassenen in e e n van de leef-
groepen van de woonondersteu-
ning. Ook personen die niet ver-
trouwd zijn met onze voorziening, 
kunnen gebruik maken van KWO.  

 

3. Hoe moet je KWO aanvragen?  

KWO kan je telefonisch of per mail 
aanvragen. De contactpersoon is 
Moya Bocque . Zij gaat o.m. na of de 
aanvrager reeds een budget krijgt 
van het VAPH, en hoeveel punten 
er nog kunnen ingezet worden 
voor KWO. Ook het profiel (onder-
steuningsnoden, interesses, …) van 
de aanvrager wordt bekeken. Voor 
aanvragers die nog wachten op 
een budget kan er ook zonder bud-
get, via Rechtstreeks Toegankelij-
ke Hulp (RTH), een aantal dagen 
gelogeerd worden. In elk geval 
wordt iedere aanvraag individueel 
bekeken.  

 

(Vervolg op pagina 2) 

Sinds januari 2017, toen de persoons-
volgende financiering werd ingevoerd, 
biedt Levensvreugde Verblijven ‘kort-
durende woonondersteuning’ (KWO) 
aan. De afgelopen jaren werd van deze 
mogelijkheid veelvuldig gebruik ge-
maakt. Voor wie toch nog info wil: tien 
vragen over KWO.  
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 Geboorte 

 
Savannah Van 
Strijthem (bege-
leidster woonon-
dersteuning) is op 
16 juli bevallen 
van een zoontje, 
Sverre.  

 

Tien vragen over KWO   Vervolg van voorpagina 

4. Hoe vaak kan iemand gebruik maken 
van KWO?  

Eigenlijk staat er geen limiet op het aantal 
KWO-dagen. Het hangt af van het beschik-
bare budget van de aanvrager, en van de 
plaatsen (kamers) die op dat moment vrij 
zijn in onze voorziening. Ee n overnach-
ting is het minimum. KWO kan gedurende 
een welbepaalde periode van opeenvol-
gende dagen en nachten lopen, maar kan 
ook gespreid worden over een lange peri-
ode.  

 

5. Hoe wordt de kostprijs berekend?  

De basisprijs wordt bepaald door de over-
heid. Op voorzieningsniveau kunnen een 
aantal supplementaire kosten aangere-
kend worden, bijvoorbeeld voor een 
avondversnapering of voor de was en de 
strijk.  

 

6. Wordt er veel gebruik gemaakt van 
KWO in onze voorziening?  

Ja, sinds 2017 is het aantal aanvragen al-
maar toegenomen. In MFC De Appelboom 
(minderjarigen) gaat het om ongeveer vijf 
KWO’ers per maand, in onze woononder-
steuning (volwassenen) gaat het maande-
lijks gemiddeld om een tiental personen.  

 

7. Is er een wachtlijst voor KWO?  

Ja, we zijn genoodzaakt te werken met 

een wachtlijst. Dit komt omdat er meer 
aanvragen zijn dan plaatsen (kamers). We 
zoeken intussen wel naar structurele op-
lossingen (zie vraag 10).  

 

8. Hoe gebeurt de selectie?  

Voor de selectie kijken we naar het profiel 
en de zorgzwaarte van de aanvrager. We 
gaan ook na welke kamer er in welke leef-
groep beschikbaar is. We waken erover 
dat de KWO’er binnen de leefgroep past, 
ook al verblijft hij of zij er maar tijdelijk.  

 

9. Zijn er aparte kamers voor de KWO-
ers?  

Nee, de KWO’er maakt tot nu toe steeds 
gebruik van de kamer van een zorgge-
bruiker van de woonondersteuning die op 
dat moment afwezig is. Ouders van de 
zorggebruikers van de woonondersteu-
ning konden aangeven of ze ‘kamer-
exclusiviteit’ wensen. Met andere woor-
den: ze konden al dan niet hun toestem-
ming geven of de kamer van hun zoon of 
dochter bij zijn of haar afwezigheid door 
een KWO’er kan worden gebruikt. Uiter-
aard wordt de privacy van beide zorgge-
bruikers (de ‘eigenaar’ van de kamer en 
de ‘bezoeker’) zo goed als mogelijk geres-
pecteerd.  

 

10. Wordt KWO in de toekomst uitge-
breid in onze voorziening?  

Dit is zeker niet uitgesloten, aangezien we 
ondersteuning willen bieden waar moge-
lijk; bijgevolg willen we ook op KWO blij-
ven inzetten. Er wordt momenteel wel 
grondig nagedacht over formules die min-
der ingrijpend zijn voor de leefgroepen. 
Ook het dubbel gebruik van de kamers 
willen we in de toekomst zoveel mogelijk 
vermijden. ● 

 
 

 

Aanspreekpersoon voor KWO: 

Moya Bocqué  

Sociale dienst woonondersteuning 

socialedienstWO@levensvreugde.be 

053/76.79.79 
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Interne zorgge-
bruiker Kris Seg-
hers in Plancken-
dael, donderdag 28 
juli.  

Door Bart Gosselin 

 Coördinator woon– en dagondersteuning 
 

E en nieuwe functie in Levensvreugde Verblijven die ook een nieuw gezicht met zich 
meebrengt.   

Sommigen hebben mij waarschijnlijk reeds ontmoet tijdens mijn verkenningsronde 
langsheen alle groepen en ateliers van de woon- en dagondersteuning, maar toch wil ik 
me graag nog even kort voorstellen. 

Bart Gosselin is de naam en ik ben 51. Alhoewel ik een geboren en getogen kustbewoner 
ben, woon ik nu al enkele decennia in het Pittoreske Bottelare. Deze deelgemeente van 
Merelbeke is een paradijs voor wandelaars en fietsers. Op de talloze onverharde paadjes 
(Ketskes genaamd in de lokale taal) kun je me wel eens ontmoeten al lopend of wandelend 
met mijn hond. 

Mijn loopbaan speelde zich tot nu toe 
volledig af in de zorg. Ik werkte als 
woonbegeleider, hoofdbegeleider en 
de laatste jaren als coo rdinator van 
Orthoagogisch Centrum De Beweging 
te Gijzenzele. 

Zin in een nieuwe uitdaging heeft mij 
nu in Aalst doen neerstrijken en de 
voorbije weken hebben die ‘goesting’ 
alleen maar doen groeien! ● 

 

Bart Gosselin is in dienst sinds 5 juli. 
Hij geeft voortaan leiding aan de 6 
hoofdbegeleiders van Levensvreugde  
Verblijven (4 in de woonondersteuning 
en 2 in de dagondersteuning).  

Bart Gosselin is de nieuwe coördinator 
woon– en dagondersteuning 

Blok oranje geniet van dagje Planckendael 

Door Nick De Gieter 

 Ergo woonondersteuning 
 

D onderdag 28 juli stond er een uitstap 
naar Planckendael gepland 
met een aantal zorggebrui-
kers van blok oranje. Ie-
dereen keek hier alvast 
enorm naar uit, en gezien 
het goede weer was een 
topdag in de maak… 

Na de busrit wou iedereen 
zo snel mogelijk het park 
binnengaan om hun favo-
riete dieren te spotten. We 
moesten echter nog wat 
geduld hebben, want er 

stond een lange wachtrij 
aan de kassa. Die kon de 
sfeer echter niet bederven. 
Eens we binnen waren kon 
het avontuur beginnen… 

Op onze reis doorheen de 
verschillende werelddelen 
van het park, kwamen we 
zowel bekende (leeuwen, 
olifanten, giraffen) als iets 
minder bekende dieren (de 
miereneter en de wapiti) 
tegen.  

Tussendoor moest er uiter-
aard ook lekker gegeten en 
gedronken worden om te-
rug op krachten te komen.  

De nodige frietjes, ijsjes en 
frisdranken mochten uiter-
aard niet ontbreken op de-
ze leuke dag. ● 

 

 

‘Mijn loopbaan 
speelde zich tot 
nu toe volledig 
af in de zorg’ 



Door William Redant 

 Interne zorggebruiker 
 

I edere donderdagmorgen ga ik naar de Beleving, met 
Katty. Ik lig er in de klankwieg, dat is zoals een boot. 

Katty zit voor me om muziek te spelen. Ze wiegt ook met 
de boot in het halfdonker. Ik doe dat graag. ● 

 

De klankwieg is tegelijk muziekinstrument, ontspannings-
meubel en vibrerend therapiemiddel. Door het bespelen of 
aanraken van de snaren aan de zijkant, ontstaan er zuivere 
klanken. Deze zijn hoor- en voelbaar door de hele wieg en 
worden als zeer ontspannend ervaren. Door de schaal te 
wiegen, wordt het geborgenheidsgevoel versterkt.  
In onze voorziening wordt de klankwieg bespeeld door Kat-
ty Beeckman (foto), begeleidster in de dagondersteuning. 
Zij doet dit tijdens het atelier Beleving.  

Heerlijk ontspannen in de klankwieg 
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 Door Nancy Van Snick  

 Begeleidster woonondersteuning 
 

O p een zomerse dag (dinsdag 26 juli), 
zoals we er al veel hebben gehad dit 

jaar, trokken we erop uit. We vonden het 

een uitstekend idee om tijdens de sluiting 
van de dagondersteuning met de zorgge-
bruikers van blok blauw naar Harry Mal-
ter te gaan. Dat is een gezinsvriendelijk 
dierenpark waar iedereen welkom is, en 
dat bovendien heel toegankelijk is voor 
onze bewoners. 

Na 35 minuten rijden kwamen we aan in 
Destelbergen, waar we meteen werden  
geconfronteerd met veel dierlijk schoon. 
We zagen er de rode ibis, de kookaburra 
(soort ijsvogel), stokstaartjes, stekelvar-
kens, kaketoes, wasberen en de woestijn-
vos. We zagen ook hoe de verzorgers de 
dieren kwamen voederen. 

Ook de kamelen hadden honger. Nicole 
Verlackt waagde het erop om ze een blad 
van een bloemkool te geven; dit lukte zon-
der haar vingers kwijt te raken. 

's Middags genoten we zelf van een lekker 
frietje met fricandel, stoofvlees of een 
heerlijke spaghetti. 

In de namiddag zetten we onze wandeling 
verder langs onder meer de hamsters. Van 
de ringstaartmaki's waren we niet zo fa-
voriet. Tamara Mathieu was dapper ge-
noeg om in hun verblijf te gaan en hen, 
bijgestaan door de dierenverzorgers, wat 
rozijnen te geven.  

Nadien genoten we zelf ook van iets lek-
kers: een  ijsje, een drankje of een pannen-
koek om onze fijne dag af  te sluiten. 

Voor wie er nog niet geweest is: Harry 
Malter is een echte aanrader tijdens een 
zomerse dag. ● 

Blok blauw bezoekt familiepark 
Harry Malter  



Door Ellen De Bondt 

 Begeleidster woonondersteuning 
 

D insdag 26 juli gingen we met een paar zorggebrui-
kers naar de bowling op de ‘Meirdam’ te Dender-

monde. De zorggebruikers waren heel enthousiast, 
want ze waren er nog nooit geweest. We waren met 
tien zorggebruikers uit verschillende leefgroepen van 
blok oranje, zodat ieder de kans kreeg om een activiteit 
mee te pikken tijdens de sluiting.  

We hadden een paar topsporters mee die het bowlen 
behoorlijk onder de knie hebben, onder wie Guido 
Geenen en Michael Wijnant. Zij zitten ook bij de club 
die in september terug van start gaat. Ze hebben een 
paar keer een strike of een spare gegooid. Er waren 
twee banen gereserveerd, zodat iedereen vlot aan de 
beurt kwam.  

De deelnemers hebben er met volle teugen van geno-
ten; eindelijk nog eens een sportieve activiteit na coro-
na, zonder mondmaskers. Voor herhaling vatbaar! ● 

Blok oranje gaat bowlen in Dendermonde 
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Interne zorg-
gebruiker Noël 
Wijverkens 
tijdens het 
bowlen, dins-
dag 26 juli.  

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-
ning 

 

H ij was 6 kilo lichter en had 93 
stapdagen en 2333 kilome-

ter achter de rug, maar op donder-
dag 28 juli - e e n dag vroeger dan 
voorzien - heeft Aalstenaar Bert 
Surmont (56) gezond en wel het 
Spaanse bedevaartsoord Santiago 
de Compostela bereikt. Hij onder-
nam deze pelgrimstocht ten voor-
dele van Kom op tegen Kanker en 
Levensvreugde Verblijven. Sinds 
begin augustus is Bert weer thuis. 
Met z’n tocht zamelde hij ruim 
14.000 euro in.  

Bert zal zich dit avontuur nog lang 
herinneren. Uiteraard was het 
soms zwaar, mede door de extre-
me temperaturen, bijvoorbeeld op 
de Spaanse hoogvlakten. En na-
tuurlijk kwam hij zichzelf geregeld 
tegen. Maar daar tegenover ston-
den de vele ontmoetingen met an-
dere pelgrims, de prachtige natuur 
en de massale steunbetuigingen.  

Om het allemaal nog historischer 
te maken, vroeg hij zijn vriendin 
Katrien bij aankomt in Compostela 
ten huwelijk (gelukkig zei ze ‘ja’). 
Het koppel keerde na een week 
terug naar Aalst, vanwaar Bert op 
paasmaandag 18 april was ver-
trokken.  

Maandag 22 augustus kwam Bert 
de cheque voor Levensvreugde 
Verblijven (en voor Kom op tegen 
Kanker) persoonlijk overhandigen. 
Alles gebeurde in onze zomerbar, 
in aanwezigheid van Aalsters bur-
gemeester Christoph D’Haese, 6e 
schepen Maarten Blommaert, 
vrienden en familie, en natuurlijk 
heel wat zorggebruikers en mede-
werkers van onze voorziening. 
Ook onze directeur zorg Berbe De 
Coster gaf present.  

Er waren dankwoorden van Bert, 
van de burgemeester en van onze 
atelierbegeleidster Merel Ver-
leysen. Nadien werd het bedrag 
bekendgemaakt dat Bert met z’n 
tocht inzamelde: 14.150 euro. Pre-
cies de helft ervan (7075 euro) 
gaat naar Levensvreugde Verblij-
ven, waarvoor nogmaals onze op-
rechte dank.  

Het relaas van de tocht van Bert 
zal in boekvorm verschijnen. Het 
zal later via zijn website te koop 
zijn. De opbrengst ervan gaat ook 
weer naar onze voorziening. ● 

Pelgrim Bert Surmont schenkt 7075 euro 
aan Levensvreugde Verblijven 



L evensvreugde Verblijven was in diepe rouw 
nadat Sander De Nul op 9 augustus thuis was 

overleden. Sander (25) was namelijk de zoon van 
Carina Matthijs (directeur faciliteiten) en de broer 
van Silke De Nul (medische dienst).  

Veel medewerkers wilden hun steun betuigen aan 
onze collega’s Carina en Silke en woonden de uit-
vaart bij. Die vond plaats op woensdag 17 augus-
tus in het crematorium Siesegem te Aalst.  

Zoals verwacht werd het een mooie en waardige 
plechtigheid, met vele aangrijpende getuigenissen 
en, als sluitstuk, een uniek eerbetoon van de BMX-
collega’s van Sander aan hun overleden vriend.   

We wensen Carina en Silke veel sterkte bij het ver-
lies van hun geliefde zoon en broer. ● 

Afscheid van Sander 
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Door Gilby van Grembergen en 
Anske Sonck  

 Begeleidsters De Appelboom 

 

M aandag 18 juli vertrokken we met 
het busje naar onze kampplaats: de 

Mini-Kleppe te Brakel, een mooi vakantie-
huisje voor gezinnen. Het was al enkele 
jaren geleden dat we nog op kamp konden 
gaan. Aan enthousiasme dus helemaal 
geen gebrek.  

Ryan, Kiyera, Orlando, Jens, Laura en Tat-
jana waren blij met de kamerverdeling. Na 
een lunch begaven we ons naar het recre-
atiedomein De Gavers, waar we een plons 
namen in het binnenzwembad.  

Terug in ons huisje was het smullen van 
de zelfgemaakte spaghetti van Gilby. Wel 
tien keer werd gezegd hoe lekker die wel 
is. Voor we onze pyjama aandeden, gingen 
we nog eens naar buiten naar de diertjes 
kijken en genoten we van de mooie tuin. 
Nog wat gespeeld, tv gekeken, gedronken 
en gaan slapen. Wat een goede nacht; ie-
dereen klokje rond geslapen! 

De volgende dag vertrokken we vroeg 
naar Pairi Daiza. Ondanks de hitte (38 
graden) was het er aangenaam vertoeven 
onder de bomen en in de grotten. We 
zochten ook zoveel mogelijk de schaduw 
op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze zorggebruikers stapten van de ene 
verbazing in de andere. Al die dieren die 
ze van dichtbij konden bewonderen! 

Woensdag 20 juli, de laatste dag. We 
dronken een aperitief op de markt in Bra-
kel, om dan ’s middags te gaan eten bij 
McDonalds. Daar was iedereen natuurlijk 
blij mee. Om het kamp in schoonheid te 
eindigen, aten we later nog een ijsje aan 
het station in Aalst. Onderweg naar het 
MFC De Appelboom zongen we mee met 
de liedjes op de radio. Kortom, we hadden 
het naar onze zin! In e e n woord: het was 
een superkamp. ● 

De Appelboom op driedaagse naar 
Brakel 

 

Overleden 
 

Op 1 juli overleed 
Lucie D’Haese, 
moeder van inter-
ne zorggebruiker 
Sarah De Sutter.  

Op 30 juli overleed 
Frans Claus, vader 
van Ingrid Claus 
(logistieke mede-
werker dagonder-
steuning).  

Op 1 augustus 
overleed Annie De 
Deyn, moeder van 
Hilde De Jaegher 
(administratieve 
medewerker).  

Op 23 augustus 
overleed Freddy 
Royemans, vader 
van Katrien Roye-
mans (logistieke 
medewerker 
woonondersteu-
ning).  



Door Evy Meuleman 

 Begeleidster woonondersteuning 
 

M et leefgroep de Hazelaar (woonondersteuning) gingen we op 11 augustus 
met vier zorggebruikers naar De Leukste Namiddag op de Lokerse Feesten. 

Ook Marleen van leefgroep de Klaproos was van de partij.  

De Leukste Namiddag is amusement voor mensen met een beperking. Doordat het zo 
kleinschalig is, is dit een ideale activiteit voor de zorggebruikers van de Hazelaar 
en de Klaproos. Het werd dan ook een heel leuke namiddag, die bovendien prima 
georganiseerd was.  

Vanwege het warme weer waren er tenten voorzien, 
zodat we in de schaduw konden zitten. Ook water-
vernevelaars zorgden voor verkoeling. Mensen van 
de organisatie liepen rond met een waterpistool, wat 
ook weer voor verfrissing zorgde. We kregen gratis 
pannenkoeken. Normaal gezien waren er ook ijsjes, 
maar door het warme weer waren die al uitverkocht 
toen we ze wilden afhalen.  

De zorggebruikers hebben genoten van de muziek. 
Eerst was er een bandje, en dan een dj. We hebben 
gedanst en naar het bandje gekeken. Onze zorgge-

bruikers waren heel enthousiast en zagen er allemaal gelukkig uit. 

Mijn man Thomas ging mee om te helpen begeleiden. Hij vond het heel fijn en 
kreeg zo een beter zicht op wat we hier in Levensvreugde Verblijven allemaal 
doen. We dronken er ook iets, sommigen genoten van een pintje, anderen van een 
frisse Kriek. Het was fijn om Valery, Shawn, Evi, Kristien en Marleen zo te zien ge-
nieten. ● 

De Hazelaar beleeft ‘Leukste Namiddag’ 
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O nze oudervereniging organiseert op zondag 9 oktober (vanaf 12 
uur) weer een gezellig familiefeest met 
barbecue. Alles vindt plaats in de refter 
van de dagondersteuning, achteraan op 
onze campus.  

De prijs per persoon bedraagt 20 euro. 
Hiervoor krijgt elke deelnemer 3 stuk-
ken vlees: de barbecueworst en de ge-
marineerde kippenbrochette zijn stan-
daard, voor het derde stuk kan men 
kiezen uit een gemarineerde sparerib 
of een gemarineerd stuk spek.  

Iedere ouder ontving een inschrijvings-
brief (per mail of op papier). Reserve-
ren kan met de inschrijvingsstrook die 
aan deze brief hangt.  

Inschrijven kan digitaal via levens-
vreugde.ov@gmail.com of via het ont-
haal, en dit ten laatste op maandag 26 

september 2022. U kan 
contant betalen (via de 
brievenbus in het ont-
haal) of door het ver-
schuldigde bedrag over 
te maken op BE82 9733 
6253 1268. 

Na de barbecue kan u te-
gen een gunstprijs even-
tueel nog een dessert ne-
men. Alle dranken zijn 
betalend. Norbert Enter-
tainment zorgt voor de 
muziek.  

De oudervereniging kijkt er na lange 
tijd naar uit jullie weer te mogen ver-
welkomen. Met de opbrengt van dit fa-
miliefeest worden projecten in onze 
woon– of dagondersteuning gefinan-
cierd. ● 

Oudervereniging organiseert  
opnieuw familiefeest met barbecue 

‘Het was fijn om  
Valery, Shawn, Evi,  
Kristien en Marleen 
zo te zien genieten’ 

 



Door Nick De Gieter 

 Ergo woonondersteuning 

 

T ijdens de collectieve sluiting van de dagondersteuning stonden er 
dit jaar opnieuw vele activiteiten op 
het programma in onze woononder-
steuning.  

Naar goede gewoonte gingen we van 
start met onze jaarlijkse sportweek, 
op maandag 18 juli. Tijdens deze 
week kreeg iedereen de kans om zijn 
goede conditie en lenigheid te tonen 
in de verschillende disciplines. Elke 
dag stond in het teken van een ande-
re sport, waaraan elke leefgroep da-
gelijks heeft deelgenomen. 

Om er meteen goed in te vliegen wer-
den er op dag 1 verschillende atle-
tieknummers uitgevoerd: sprinten, 
verspringen, discuswerpen, kogelsto-
ten en hordelopen. Onze atleten heb-
ben allemaal een zeer goede en ge-
motiveerde indruk achtergelaten. 

Aan begin van dag 2 werd al snel dui-
delijk dat sommigen wat last hadden 
van stramme spieren. Gezien er een 
hete dinsdag op het programma 
stond, werd het een dag met veel wa-
terpret. Ook de begeleiding werd hier 
en daar flink afgekoeld… 

Op dag 3 stond er yoga op het pro-
gramma. Onder de professionele be-
geleiding van onze kinesiste Ulrike, 
kwamen onze zorggebruikers na de 
oefeningen en de verschillende hou-
dingen helemaal tot rust. Deze activi-
teit had bij velen een zichtbaar posi-
tief effect. 

Donderdag werd onze polyvalente 
zaal omgetoverd tot speelhal met ver-
schillende cafe spelen. Al snel bleek 
dat precisie deze dag zeker van pas 
zou komen… Niet alleen waren er be-
kende spelletjes zoals sjoelbak, kege-
len en darts, de meesten waagden 
zich ook met veel plezier en met suc-
ces aan boogschieten.  

Afsluiten deden we vrijdag 22 juli 
met een korte bespreking van de af-
gelopen week. Hierbij kon iedereen 
zijn zegje doen over wat er leuk en 
minder leuk was. Gelukkig werd de 
sportweek positief onthaald, en de-
den de meeste bewoners alle sporten 
graag. 

Als beloning voor hun inzet geduren-
de de hele week kreeg iedere deelne-
mer en supporter zijn welverdiende 
diploma. In de namiddag werden er 
ook ijsjes uitgedeeld. ● 

Woonondersteuning organiseert 
andermaal geslaagde sportweek 

Interne zorggebruiker Alain Vanheffen tijdens de sportweek  
van de woonondersteuning.  
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 Vrijdag 15 juli, net voor de 
collectieve sluiting van de 
dagondersteuning, was er 
een openluchtfuif in onze 
voorziening. Er was livemu-
ziek en er was een heuse 
donuttruck. Het werd een 
lekker en geslaagd feestje.  

 
 Begeleidster dagondersteu-

ning Nastassia Szylar trad 
op zaterdag 16 juli in het 
huwelijk met Robby. 
Woensdag 31 augustus was 
er een ‘flashmob’ (verras-
singsdansje) voor haar in de 
dagondersteuning.  

 
 In augustus hadden we drie 

jubilarissen; Marleen Baert 
(onthaalmedewerker) en 
Karine Van Campenhoud 
(logistiek medewerker dag-
ondersteuning) waren dan 
precies 35 jaar in dienst. Fie 
Millecam (begeleidster in de 
dagondersteuning) werkt 
25 jaar in onze voorziening.  

 
 Zondag 25 september orga-

niseren we weer een Fietse-
ling, de aangepaste fiets-
tocht voor onze zorggebrui-
kers en hun familie. Contact-
persoon is Ulrike Van Dycke 
(kine woonondersteuning).  

 
 Dinsdag 11 oktober is de 

dagondersteuning gesloten.  
Er is namelijk een teambuil-
dingsdag voor de medewer-
kers. Deze extra sluitings-
dag werd niet vermeld op 
het overzicht dat de ouders 
begin dit jaar ontvingen.  

Kort &  
bondig 

Giften ten voordele van  

Levensvreugde Verblijven vzw  

kunnen overgemaakt worden op:  

 IBAN: BE70 2930 0572 0025 

 BIC: GEBABEBB 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 


