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Sneeuw 

oveel zon we kregen in de 
zomer van 2018, zoveel 
sneeuw kregen we begin 
2019.  

Een wit tapijtje en uren sneeuw-
plezier, dat maakt de winter ‘echt’. 

Terwijl deze Brug verschijnt, zitten 
we volop in de muziekweek.  
Geniet ervan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een dikke Brug die voor je 
ligt. Logisch, want er is vanalles in 
ontwikkeling, we zitten niet stil. 

In dit nummer komen zoals altijd 
de vaste rubrieken aan bod.  
Zonder woorden, de vijf vragen, 
goed gezien door Evelyn, … 

Verder lees je ook nog over de Dag 
van de Zorg, de doorverwijzers-
dag, nieuws van BaS, de memori-
de, de werkgroep palliatieve zorg, 
de organisatievernieuwing. 

Met zo’n opsomming kunnen we je 
hopelijk voldoende prikkelen om 
de Brug open te slaan.  

Veel leesplezier.  

Z 
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e durven er niet aan 
denken hoe onze wer-
king zou zijn zonder 
sponsoring. En het doet 

deugd aan ons warm hart dat er 
zoveel mensen inspanningen doen 
om ons een extra duwtje in de rug 
te geven. 

Heb je er enig idee van hoeveel 
sponsoring er op een jaar binnen-
komt?  

Het ene jaar is het andere niet ui-
teraard. En het is met veel trots 
dat we terugkijken op 2018. Want 
het was een goed jaar!  

Onze inspanningen lonen, en dat is 
plezant. Want sponsoring komt 
niet voor niets. Natuurlijk gebeurt 
het wel dat mensen spontaan con-
tact nemen, of via één van onze 
medewerkers bij ons terechtkomt. 
Denk maar aan de acties in de 
Warmste Week die allemaal spon-
taan ontstaan, en waarbij er overal 
een link was naar een zorgvrager 
of een medewerker. Maar ook heel 
dikwijls komt het niet voor niets. 

 

Serviceclubs steunen ons 

Een groot deel van de centen komt 
via serviceclubs. Er bestaan tal van 
clubs: Kiwanis, Rotary, Lions, In-
nerwheel … En in elke stad of ge-
meente zijn er meerdere clubs ac-
tief. Die clubs zamelen via allerlei 
acties geld in, en dat geld schen-
ken ze dan aan goede doelen.  

Meestal moeten wij ons als goed 
doel gaan voorstellen. Of de club 
komt bij ons op bezoek om kennis 
te maken met onze werking. Daar-
na beslist de club of ze ons willen 
steunen. Je kan wel raden dat er 
heel veel organisaties zijn die bij 
die clubs om centen vragen, dus 
een goede voorbereiding is heel 
belangrijk. 

Het is belangrijk dat wij aan de 
clubs en andere sponsors concreet 
kunnen zeggen voor welke pro-
jecten we geld zoeken. Hoe meer 
informatie we kunnen vertellen, 

Sponsoring, de kers op jouw taart 

hoe groter de kans dat we hen 
kunnen overtuigen een project te 
steunen.  

En dan zijn er veel verschillen on-
derling tussen de clubs: de ene 
club wil alleen uitstappen sponso-
ren, de andere uitsluitend materia-
len, de ene voor specifiek voor kin-
deren, de andere voor kansarmen, 
…  

In het beste geval kunnen we de 
club overtuigen en gaan ze over 
tot sponsoring. Maar dan begint 
het verhaal eigenlijk pas. Want we  
steken veel tijd in het onderhou-
den van de relaties met deze 
clubs. In de hoop om jaar na jaar 
sponsoring te kunnen krijgen.  

Soms zitten we wel een beetje in 
de knoei. Je zal begrijpen dat een 
sponsor verwacht dat het project 
dat hij sponsort snel gerealiseerd 
wordt. Als wij vertellen dat we 
nood hebben aan bepaalde materi-
alen, dan is het sneu om na een 
aantal maanden te moeten zeggen 
aan de sponsor dat de materialen 
nog niet zijn aangekocht. Een 
nieuwe vraag stellen bij een club, 
terwijl het vorige project nog niet 
is afgerond, dat geeft geen goed 
gevoel. Stel je zelf even in de 
plaats …  

 

Sponsoring is voor iedereen 

Iedere groep kan 
sponsoring aan-
vragen. En iedere 
groep kan dus ook 
sponsoring krij-
gen.  

Er zijn sommige 
leefgroepen die af 
en toe spontaan 

 

W 

We zijn maar  
wát blij als we 

sponsoring  
kunnen  

toekennen!  

Els Vanbosseghem - Leen De Vos 
Team fundraising 
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sponsoring krijgen. Hoe kan dat? 
Wel, als een sponsor bij zijn gift 
uitdrukkelijk vraagt om dit toe te 
kennen aan een bepaalde leef-
groep, dan doen wij dat.  

Alle andere vragen nemen wij op 
in onze lijst ‘we zoeken sponsoring 
voor’. En we zoeken tot we vin-
den ... 

 

Gesponsorde uitstappen  

Stel je eens voor hoeveel uitstap-
pen er zouden wegvallen zonder 
sponsoring, omdat ze onbetaalbaar 
zouden zijn voor onze zorgvragers: 
de samen en apart vakanties, leef-
groepsvakanties, de zwemuitstap 
naar Knokke, Rock for Specials, 
Bootsea festival, … 

We zijn maar wát blij als we spon-
soring kunnen toekennen! Maar 
onze sponsorpot is jammer genoeg 
niet eindeloos diep. Als je een 
vraag voor sponsoring hebt, be-
spreek dit dan tijdig met je colle-
ga’s en je diensthoofd en dien tij-
dig een aanvraag in.  

We vragen wel dat jullie wachten 
met bestellingen en reservaties tot 
wanneer jullie een projectnummer 
toegekend krijgen. Want wij moe-
ten dan nog op zoek gaan naar 
een sponsor, en dat kan soms een 
tijdje duren.  

2018 was een goed jaar 

Oja, juist, we moeten nog verklap-
pen hoeveel sponsoring er binnen-
kwam in 2018. We zeiden het al, 
het was een goed jaar! We haal-
den meer dan 135.000 euro spon-
soring binnen. Bedankt aan ieder-
een die daar zijn steentje aan 
heeft bijgedragen!  

Want iedereen kent wel iemand. 
Iemand wiens werkgever iets wil 
doen voor het goede doel. Iemand 
die in een serviceclub zit. Iemand 
die een actie op poten wil zetten 
tijdens de Warmste Week. Iemand 
die een feest geeft en liever het 
geld aan een goed doel schenkt …  

Als iedereen zijn voelsprieten uit-
steekt, kunnen we er samen voor 
zorgen dat onze sponsorpot niet 
leeggeraakt.  

 

We kunnen trots terugkijken op 
2018. Want waar het uiteindelijk 
over gaat, dat zijn de kriebels, de 
glimlachen, de bulderlachen en de 
talrijke leuke momenten voor onze 
zorgvragers! 

 

Leen en Els 
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ag Mary, jij bent één van 
onze vaste vrijwilligers. 
Vertel eens kort, wie ben 
jij?   

Ik ben Mary Greenland, geboren in 
Isleworth, Groot-Brittannië. Ik heb 
21 jaar lang als kinderverzorgster 
gewerkt. In 2001 heb ik mijn 
Gentse echtgenoot leren kennen. 
Ik woon sedert 2006 in België. Ik 
begon als vrijwilligster bij Mikado 
sedert januari 2014, het begin van 
mijn pensioen.  

Hoe ben je terechtgekomen in 
het DVC? 

Mijn echtgenoot kwam in contact 
met het DVC als vrijwilliger bij de 
Deinse MinderMobiele Centrale en 
wij hebben samen contact opgeno-
men met Kurt om te zien of ik iets 
kon betekenen voor het DVC als 
vrijwilliger.  

Hoe vaak kom je naar het DVC? 

Ik kom 2 maal per week: maan-
dagvoormiddag bij Steven (Opaal) 
en donderdagvoormiddag & - na-
middag bij Yanni (Mikado). 

Wat doe je het liefst met onze 
zorgvragers?  

Ik geniet ervan om Steven voor 
een wandeling mee te nemen, en 
zeker als we voor een pannenkoek 
naar Deinze gaan. 

Je gaat dan met de belbus naar 
Deinze samen met Steven. Hoe 
is dat gekomen? 

Ik gebruik de belbus om van thuis 
naar het DVC te komen, omdat 
mijn echtgenoot met de wagen 
naar het werk gaat. 

Ik heb Steven leren kennen in ok-
tober 2016. In het begin nam ik 
hem mee voor een wandeling op 
maandagochtend en een koffie in 
de kantine. 

Ik heb hem begeleid naar een aan-

De belbus … 
altijd een beetje reizen voor Steven 

D tal activiteiten zoals de lentewan-
deling, uitstap naar Oostende, 
Kerstmarkt… 

Eens per maand gaan we nu met 
de belbus naar Deinze voor een 
pannenkoek of ijscrème. Steven 
geniet van deze uitstappen en her-
kent mij steeds. 

Gaat dat vlot op de belbus?  

Mijn echtgenoot boekt de bus op 
voorhand. Ik spreek af met Opaal 
om hem op tijd klaar te maken en 
de chauffeur helpt zonder proble-
men om ons beiden op te laden en 
af te leveren in Deinze. 

Heb je een vast adresje waar je 
met Steven naartoe gaat in 
Deinze?  

We wisselen af tussen verschillen-
de tearooms op de markt te Dein-
ze, we hebben niet echt een routi-
ne omdat ik wil vermijden dat het 
steeds hetzelfde is. 

Bedankt dat je dit doet met on-
ze zorgvragers! Hopelijk zien 
we je hier nog lang over de 
vloer komen. 

Bij het personeel van Mikado en 
Opaal voel ik me steeds welkom, 
ondanks het feit dat ik geen Ne-
derlands kan spreken. Iedereen 
doet zijn best om met mij 
Engels te praten. Ik voel me 
een (klein) deeltje van een 
groot team.  

Mary Greenland 
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“Geef ze alvast 
een extra  

schouderklopje 
want ze zijn heel 

veel waard.” 

Van 23 februari tot en met 3 maart 2019 is er de week van de vrijwilli-
ger. Tijd om onze vrijwilligers weer even in de belangstelling te brengen. 
Geef ze alvast een extra schouderklopje want ze zijn heel veel waard. 
Op vrijdag 8 maart is er ons jaarlijks bedankingsfeestje voor de vaste 
vrijwilligers. 
Vrijwilligster Mary komt deze Brug aan het woord. Mary, onze Engelse 
rots in de branding, getuigt graag over haar inzet. En dit doet ze al 5 
jaar! 

 

Vrijwilligers doen het 

 

Of ze wandelen met zorgvragers 

Of ze plooien handdoeken en kledij in de wasserij 

Of ze gaan mee op activiteiten met de leefgroepbegeleiders 

Of ze geven ondersteuning in de informatica 

Of ze dansen mee met het meditatief dansen 

Of ze knutselen samen iets leuks 

Of ze gaan mee naar de markt 

Of ze maken een praatje met ouders 

Of ze helpen mee in de technische dienst 

Of ze gaan mee paardrijden of zwemmen 

Of ze zorgen mee voor het eten  

Of … 

 

Of ze meetellen ? 

En of ze meetellen !! 

 

Ze doen het van ganser harte 

Ze doen het met bezieling en grote liefde 

Ze doen het met overtuiging en visie 

Ze doen voort zonder veel omkijken 

Ze doen het voor iedereen 

Ze doen het vrijwillig 

 

Zomaar  

 

Zomaar, voor niets 

Zomaar, zonder reden 

Een schouderklop, een ruggensteun,  

een luisterend oor, een helpende hand 

Jij, met je hele ik zomaar voor een ander 

 

In naam van de zorgvragers en alle collega’s 

BEDANKT om zoveel te geven 

Vrijwilliger, 
je bent een supertalent! 
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14 februari 2019  
ofwel twee jaar ‘nieuwe’ Dageraad 

ist je dat… 

 

 

• Er in Dageraad 57 zorgvragers woon- en/of dagondersteuning ge-

nieten 

• In het weekend nog 4 andere jongeren komen logeren 

• We dus met meer dan 60 zijn 

• Dit een leuke bende is 

• Deze mensen verblijven in Dageraad Rood, Groen, Geel, Violet, 

Oranje en Blauw 

• Er daarnaast 4 bewoonde studio’s zijn en deze mensen eigenlijk 

onze ‘buren’ zijn 

• De jongste bewoonster van Dageraad vorige maand 13 kaarsjes 

uitblies 

• De oudste bewoner van de site net 58 jaar is geworden 

• Er door velen vrijwillig gewerkt werd, om zo sponsoring te krijgen 

voor een mooie kerstboom 

• Deze kerstboom de leefgroepen met elkaar verbindt 

• Die verbinding alsmaar toeneemt,… 

• Ik zag een bewoner van groen een nachtje logeren in geel, 

want hij wou toch ook zo graag eens in de nieuwbouw sla-

pen … 

• Ik zag een bewoner van blauw stiekem verliefd kijken naar  

W 
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iemand van violet… 

• Ik zag een bewoner 

van geel op bezoek 

gaan bij zijn lieve 

buurvrouw van oran-

je… 

• Ik zag een bewoner 

van groen de post be-

delen naar alle leef-

groepen 

• Ik zag een bewoner 

van rood op vrijdag-

avond een theetje 

drinken op “the ladies 

night” in groen… 

• Ik zag heel Dageraad 

zingen en dansen bij 

het vuur op de winter-

activiteit…op het num-

mer “laat de zon in je 

hart”… 

• Ik zag heel Dageraad 

sneeuwballen gooien 

naar elkaar… 

• Ik zag een bewoner 

van geel en violet 

vrienden worden… 

 

 

Ik zocht naar een mooie uitspraak 
over de (6 Dageraad)kleuren die 
zich vermengen … Ik vond de vol-
gende: 

VOETSPOREN 

 
 

“Het leven is als een regen-
boog. Je hebt regen en zon no-
dig om het kleur te geven”. 

 
Natuurlijk kan ik in dit artikel ook 
vertellen over de ‘regen’, want die 
was er de voorbije twee jaar ook: 
er stierven twee lieve bewoners, 
een aantal collega’s zijn lange tijd 
thuis in ziekteverlof, het binnen-
plein kunnen we niet meer betre-
den, omdat er al teveel mensen 
uitgleden op de stenen …  

 
Maar ik wil in dit artikel vooral ‘de 
zon’ benadrukken … Daarom ging 
ik als een ‘reporter ter plaatse’ op 
pad en stelde aan iedereen in Da-
geraad die ik tegenkwam deze na-
middag dezelfde vraag: Vind jij 
het leuk in Dageraad? En zo ja, 
wat vind jij dan zo leuk? 

 
Ik kreeg allemaal Ja’s, hieronder 
vind je (letterlijk) wat men dan 
precies leuk vindt… 

Muziek luisteren (D) / Het over-
koepelende, iedereen kan bij ie-
dereen terecht (J)/ koffie drinken 
(V) / Het huiselijke, de sfeer, als 
poetsvrouw bij het geheel betrok-
ken worden (A), Puzzelen doe ik 
graag en boekje lezen (N) / buiten 
wandelen (D)/ Ik vind het leuk dat 
ik nu ook collega’s heb hier (L) / 
een logeerder die onnozel deed 
vond ik leuk (M), auto’s kijken 
(L) / mijn kamer (B), mijn bege-
leidster en noemt haar naam (S)/ 
50 op 50 krijgt Dageraad voor een 
beetje van alles, maar ook vooral 
de afwasmachine vullen vind ik 
leuk (B)/ ik vind de zorgvragers 
leuk, de interactie, de diversiteit 
(I) / ik vind mijn leefgroep leuk 
(K)/ de sfeer, iedereen kent elkaar 
(A en H), de zomer op het binnen-
plein en met de dokter van terras 
naar terras kunnen gaan (C)/ het 
telefoneren en het skypen op don-
derdag naar mama vind ik leuk 
(E); maar ook kaartjes maken en 
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schilderen vind ik hier leuk (E) / 
Vooral in de zomer is het hier leuk, 
de samenhang tussen de groepen, 
het gemeenschappelijk gevoel, 
buiten kunnen zijn (F) Een beetje 
leuk, maar nog liever bij mijn ma-
ma en papa (E) / Alles is leuk, 
mijn kamer is leuk, zeker als het 
eens druk is dan kan ik naar mijn 
kamer (D)/ Ik vind die opvoedster 
en die zorgvrager leuk (E) / piano 
spelen is leuk (J)/ De kleine con-
text is leuk, het feit dat iedereen, 
iedereen kent en samen het geheel 
dragen (K). 

 
Ik kreeg 1 keer “Nee”, terwijl E. 
antwoordde, gaf ze me een dikke 
knuffel, klemde me in haar armen 

en tilde me van de grond… met 
kapoenen ogen ging ze weer ver-
der… Ik dacht, die “neen” valt 
nog wel mee. 

Dit wens ik jullie dan ook toe 
voor 2019: die verbinding, die 
regenboog, vooral “de zon in je 
hart”. Ik ben dankbaar dat ik een 
deeltje mag zijn van Dageraad 
en zing dan ook op 14 februari 
“happy birthday”. 

 
Helena (live vanuit de site Dage-
raad) 
 

 

 

 

e hebt nog de resultaten te-
goed van de tevredenheids-
bevraging die we deden in 

verband met de verhuis naar Da-
geraad. We gaan De Brug niet on-
nodig dik maken en hier alle resul-
taten opsommen. Maar we delen 
wel graag de belangrijkste conclu-
sies met jullie. 

 

Enkele cijfergegevens 

In totaal werden er 89 mensen be-
vraagd over de verhuis. Zij kregen 
twee vragen voorgelegd waarbij ze 
ons konden aangeven wat ze goed 
vonden aan de verhuisoperatie en 
waar ze verbeterpunten zagen. 
In totaal kregen we van 30 be-
vraagden een antwoord terug, wat 
ons op een totaal brengt van 33%. 
Anders gezegd, 1 op de 3 bevraag-
den gaf ons een reactie. 

Belangrijkste conclusies 

Deze bevraging, een aantal 
maanden na de verhuis afgeno-
men, toont aan dat we de verhuis 
organisatorisch echt wel zo goed 
als mogelijk hebben aangepakt, 
rekening houdend met de onze-
kerheid over de datum van de 
verhuis en de problemen in een 
nieuw gebouw als dit. 

We kunnen het persoonlijk 
contact van de ouders met de 
leefgroepbegeleiders niet ge-
noeg benadrukken. En we le-
ren dat we op het vlak van 
communicatie zaken ter ver-
betering kunnen opnemen. 

Dit is een vrij positieve evalu-
atie van een vrij omvangrijke 
operatie! 

De directie 

Tevredenheidsbevraging ivm de  
verhuis naar Dageraad 

 

J 
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Wij organiseren onze eerste  
doorverwijzersdag 

p 7 mei organiseren we 

de eerste keer een door-

verwijzersdag. Je zal 

misschien denken ‘wat 

voor dag?’ of ‘weeral iets nieuw, 

waarvoor is dat nodig?’.  

We merken geregeld dat doorver-

wijzers niet weten wat ons onder-

steuningsaanbod inhoudt. Vaak 

weten ze niet welke doelgroepen 

allemaal bij ons terechtkunnen. 

Velen denken dat wij ‘alleen voor 

de hele zwakke’ zijn. 

Voor zorgvragers is het natuurlijk 

belangrijk dat ze weten waar ze 

terecht kunnen met hun onder-

steuningsvraag en voor welke type 

ondersteuning. Doorverwijzers zijn 

nauwe partners. Het zijn zij die 

mensen met een vraag naar on-

dersteuning op weg helpen bij het 

vinden van de meest gepaste on-

dersteuning en zorg. 

Het is voor ons ook heel belangrijk 

om persoonlijke contacten te leg-

gen met onze doorverwijzers. We 

hebben elkaar nodig, dus het is 

nuttig en fijn als we weten wie er 

aan de andere kant van de tele-

foonlijn zit. 

En onze deuren openstellen voor 

anderen, dat proberen we zoveel 

mogelijk te doen. Bouwen aan ons 

imago is een never-ending story.  

 

Wie zijn ‘de doorverwijzers’ 

eigenlijk? 

Andere voorzieningen, CLB’s, 

thuisbegeleidingsdiensten, sociale 

diensten van ziekenhuizen, … 

 

Wat houdt de doorverwijzers-

dag in? 

Als we willen dat de mensen we-

ten wat wij aanbieden, dan moe-

ten we het tonen. Een korte intro 

over onze doelgroepen, onze alge-

mene werking en onze troeven 

hoort daar dus zeker bij. En ver-

der willen we vooral onze experti-

se in de verf zetten, en tonen wel-

ke extra’s wij aanbieden aan onze 

zorgvragers, wat onze troeven 

zijn.  

Het wordt een infomarkt, qua op-

zet te vergelijken met de perso-

neelsvergadering ‘in de kijker’. 

Daarnaast tonen wij een deel van 

ons aanbod op locatie (1 à 2 leef-

groepen, semi-internaat en 

school).  

Wij hebben een sterk geïntegreer-

de leefgroepwerking. Wij zetten 

deze visie “in de kijker” door het 

leven in de leefgroep te vertellen 

vanuit de zorgvrager.  

Hierbij hoort natuurlijk de zorg en 

ondersteuning overdag en ‘s 

nachts, de activiteiten, de thera-

 

O 

“Als we willen  
dat mensen  

weten wat wij 
aanbieden, dan 

moeten we  
het tonen.” 
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peutische en medische ondersteu-

ning… 

Wij bieden ondersteuning en zorg 

aan zorgvragers met zeer uiteenlo-

pende ondersteuningsnoden.  

Denk hierbij aan: verzorgingsgroe-

pen, ontwikkelingsgerichte en ge-

dragsgerichte kindergroepen, de 

B.O. school ter Leie, zorgvragers 

met een matig mentale beperking, 

inclusieve woonondersteuning 

(studio’s, beschermd wonen). 

En onze specifieke expertise (bijv. 

expertise in hulpmiddelen en hef- 

en til) en ons overkoepelend activi-

teitenaanbod (sport, animatie, mu-

ziek….)  

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

Suzanne Diependaal 

 

Dank BuitenBeen  
voor het lekkere geregje! 
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Van verlengde minderjarigheid  
naar bewindvoering 

De nieuwe wetgeving over bewind-

voering is van kracht sedert 1 sep-

tember 2014. De verschillende an-

dere beschemingsstatuten worden 

hierdoor vervangen. 

 

Heel wat zorgvragers in het DVC 

Heilig Hart zijn verlengd minderja-

rig. Voor hen betekent dit dat er 

een inkanteling moet gebeuren 

van verlengde minderjarigheid 

naar bewindvoering. Deze inkante-

ling dient te gebeuren voor eind 

augustus 2019. Rekening houdend 

met het gerechtelijk verlof is er 

het advies om zoveel mogelijk alle 

omzettingen te realiseren tegen 

eind juni 2019. 

 

De voorbije maanden gingen heel 

wat gezinnen hiermee op weg. 

Voor een deel van de betrokkenen 

is de aanvraag ondertussen afge-

rond en is  er een vonnis over de 

bewindvoering. 

 

Er zijn op vandaag ook nog heel 

wat lopende vragen. Hieronder ge-

ven we kort de afspraken met het 

Vredegerecht van Deinze voor de 

zorgvragers die hun hoofdverblijf-

plaats hebben in het DVC. 

 

• Ouder/wettelijke vertegen-

woordiger dient een verzoek-

schrift in bij het Vredege-

recht. Bij het indienen wor-

den de kosten betaald aan 

het Vredegerecht. 

• Vredegerecht stuurt een op-

roepingsbrief voor zitting in 

het DVC of Vredegerecht. 

• Zitting waarbij zorgvrager, 

familie, Vrederechter en Grif-

fier aanwezig zijn. 

• Vrederechter neemt beslis-

sing en stuurt deze schrifte-

lijk op 

• Document aanvaarding van 

bewindvoering wordt gete-

kend door bewindvoerder en 

terugbezorgd aan Vredege-

recht. 

• Bewindvoerder maakt begin-

verslag en bezorgt dit aan 

het Vredegerecht. 

 

Op de website van het Vredege-

recht zijn er diverse documenten 

terug te vinden in verband met 

bewindvoering. 

www.vredegerechtdeinze.be 

 

Regina Duvilliers 

http://www.vredegerechtdeinze.be


 

14 - DE BRUG 

WIJSNEUS 

Bewegend je wereld verruimen 
Memoride in het DVC 

 

et DVC Heilig Hart wil inno-
verend zijn en gaat actief 
op zoek naar nieuwe activi-

teiten voor haar doelgroep. De Me-
moride maakt daar sinds vrijdag 
25 januari deel van uit en dit voor 
een heel jaar. Het medium heeft 
zijn weg al gevonden naar woon-
zorgcentra en wij denken dat het 
ook voor onze doelgroep beteke-
nisvol is.  

De contactpersoon in huis is Ange-
lo Maes, hij zorgt voor de opmaak 
van een gebruikersuurrooster en 
voor de evaluatie m.a.w. hij doet 
een peiling naar de interesse bij de 
gebruikers op demo-momenten, na 
een paar maanden en op het einde 
van de proefperiode.  

 

Wat is de Memoride?  

Makkelijker is om eerst de onder-
delen te benoemen: we gebruiken 
een kleine verplaatsbare sensor, 
een tablet met een app die contact 
maakt met de sensor en een stick 
die voor connectie met een TV of 
beamer zorgt. 

De sensor bevestigen we op het 
wiel van een hometrainer of van 
een fiets op rollen of aan het wiel 
van een rolwagen. Het kan ook 
aan een schommel, een speelplank 
met bewegende onderdelen ge-
hangen worden zoals de knikker-
bak of een draaischijf. Zelfs een 
bevestiging aan de pols is een mo-
gelijk uitgangspunt. 

Als de sensor in beweging komt 
door te trappen, te schommelen, 

te draaien, te kantelen of te 
zwaaien pikt de tablet een signaal 
op, verwerkt dit en stuurt het 
draadloos via de stick naar een 
TV. Zo zien we verplaatsingen op 
het scherm in Google Street View.  

We kunnen kiezen hoe we willen 
rondrijden in Google Street View. 
Hierbij kiezen we voor een taxi 
functie: we rijden door een straat 
of nemen een opgeslagen par-
cours of we geven een adres in en 
rijden daar naartoe. Een voor-
beeld: van de workshop terug 
naar Dageraad. 

 

Wat is de meerwaarde voor 
onze zorgvragers?  

• Via dit medium bewegen  

• Motivatie om te blijven be-
wegen 

• Zelfbeeld neemt toe: regie 
van het eigen kunnen, inter-
actie met de omgeving, het 
verschil maken met een an-
der 

• Taak/aandacht spanning 
verlengen 

• Aanpasbaar aan mentale 
mogelijkheden: taxi modus, 
parcours, herkenning, zelf-
sturing, herhaling mogelijk 
door routes op te slaan 

• Invulling van vrijetijd mo-
menten 

• Variatie bieden in het dage-
lijkse leven 

H 

“Het DVC wil  
innoverend zijn 

en gaat actief op 
zoek naar nieuwe 
activiteiten voor 
haar doelgroep.” 
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• Speelse activiteit vol fun: In-
dividueel karakter in een 
groepsgebeuren 

• Gezondheid: bewegen = ge-
zond 

 

Wanneer krijgen jullie dit nieu-
we medium te zien en uit te 
proberen? 

• Het wordt opgenomen in het 
Activiteitenaanbod voor de 
zorgvragers: er komt onder 
andere een rondreizende Me-
moride die elke leefgroep 
aandoet. 

• In de aanloop naar de Mu-
ziekweek (18-21 februari bij 
de Toonzetters) 

• Op de Dag van de Zorg 
17/03/2019 

• Bachte in de Wei (zomer) 

• Tour de France (vakantie) 

• Winterleie 

• Workshop voor collega instel-
lingen 

• Schoolbezoeken 

 

Wat is de waarde voor onze 
medewerkers? 

• Grotere keuze aanbod activi-
teiten (interactief TV-kijken) 

• Mensen triggeren door/voor 
innovatie 

• Kennis opbouw met nieuwe 
technologie 

• Stimulatie multi-disciplinair 
werken 

• Uurrooster bewaken en flexi-
bel inzetten door de ver-
plaatsbaarheid 

• Verantwoordelijkheid toewij-
zen (werkgroep aanstellen – 
gebruiker(s)) 

• In service trainingen op touw 
zetten 

• Snel aan de slag: vooraf in-
gestelde mogelijkheden 

• Grote taak in terugkoppeling 
omtrent gebruik: feedback 
en suggesties 

• Zinvolheid 

• Gebruiksvriendelijkheid 

• Aanpasbaarheid 

• Uitbreidingsmogelijkhe-
den 

• Weerstand door… 

• Tijdsinvestering: weer 
iets erbij? 

 

Houden we dit voor ons alleen? 
Neen we tonen het ook aan wette-
lijke vertegenwoordigers en maat-
schappij op volgende manieren:  

• Voorstelling plannen op: o.a. 
gebruikersraad, ouderavon-
den 

• Voorstelling in de ‘Nieuws-
brief’ naar de ouders 

• Gebruik van beelden op web-
site, in de pers, voor reclame 
doeleinden. 

Laat de creativiteit in je los en veel 
succes!! 

Jos Bielen en Angelo Maes 
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Sinds 1 januari 2019 ging ik, Ste-
phanie Vaernewyck, van start als 
ondersteuningscoördinator kort-
verblijf en mobiele ondersteuning.  

 

Graag houd ik jullie op de hoogte 
van waar we mee bezig zijn.  

 

‘Pionieren in samenwerking’ – 
een project vanuit Kind & Gezin 

Vanuit Kind & Gezin start een 
nieuw project: “Pionieren in sa-
menwerking”. Dit is een actief sa-
menwerkingsverband tussen een 
inclusieve kinderopvang en MFC. 
Dit project wordt gedurende 2 jaar 
opgevolgd door Kind & Gezin en 
het VAPH. 

In december dienden we, samen 
met de stedelijke kinderopvang 
van Deinze en Centrum voor Inclu-
sieve Kinderopvang (onderdeel van 
De Elfjes) onze kandidatuur in.  

Over heel Vlaanderen werden 12 
ingediende projecten goed gekeurd 
om te worden ondersteund door 
Kind & Gezin. Wij zijn één van de-
ze 12 projecten. Daar zijn we , sa-
men met de kinderopvang, heel 
blij om. We werden geselecteerd 
op basis van onze inhoudelijke mo-
tivering : 

• We kiezen als DVC expliciet 
om ook middelen in te zetten 
om inclusieve trajecten te 
ondersteunen. 

• We streven naar participatie 
van het kind in de groep. Ou-
ders spelen daarin een cen-
trale rol en we willen hen 
sterker maken in de coördi-
natie van de zorg voor hun 
kind.  

• We zetten hiermee ook in op 
samenwerkingsverbanden 
buiten het DVC met als uit-

gangspunt te leren van el-
kaar. We zijn ervan overtuigd 
dat deze samenwerkingsver-
banden naar de toekomst toe 
erg belangrijk zullen zijn.  

Op 24 januari vond de startdag 
plaats in Brussel waar we kennis 
maakten met de andere geselec-
teerde projecten.  

Binnenkort komen de mensen van 
de kinderopvang langs. Zij krijgen 
een korte rondleiding in DVC en 
dan gaan we in overleg over hoe 
we de verdere samenwerking zul-
len uitbouwen. 

 

Mobiel team 

De kick-off van het 
mobiel team is gege-
ven!  

In de komende periode 
gaan we op zoek naar 
mobiel begeleiders die 
hetzij vast, hetzij flexi-
bel deel zullen uitma-
ken van het mobiel 
team.  

Met dat team willen we breed en 
flexibel werken op volgende do-
meinen:  

• Mobiele begeleiding van in-
terne zorgvragers (minder-
jarig en meerderjarig) in de 
thuiscontext 

• Mobiele begeleiding van ex-
terne zorgvragers (minder-
jarig en meerderjarig) in de 
thuiscontext 

• Mobiele begeleiding in de 
stedelijke kinderopvang (sa-
menwerkingsverband  
met stedelijke dienst kinder-
opvang Deinze in kader van 
‘pionieren in samenwerking’ 
– een project vanuit Kind 
&Gezin) 

“We zijn ervan 
overtuigd dat 
deze samen-

werkings-
verbanden naar 
de toekomst toe 
erg belangrijk 
zullen zijn.” 

Nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwe uitdagingen! 
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• Ondersteunen van teams 
binnen DVC voor de realisatie 
van kortverblijf 

• Actief mee werken aan de 
inhoudelijke vormgeving van 
het mobiel team, zowel bin-
nen als buiten DVC 

• De profilering van het DVC 
en het opbouwen van samen-
werkingsverbanden buiten 
het DVC 

 

Kortverblijf 

In het kader van respijtzorg 
(aanvullende RTH middelen voor 
kortopvang) zullen we deze wer-
king binnen het DVC ook verder 
uitbouwen.  

Daarvoor zullen we binnenkort ac-
tief ons aanbod gaan bekendma-
king bij andere organisaties zoals 
bv dagcentra. 

 

Samenwerkingverbanden 

 

 

We gaan op zoek naar nieuwe sa-
menwerkingsverbanden en zetten 
hier ook actief op in. Dit vraagt 
netwerken, onszelf kenbaar en 
zichtbaar maken en in overleg 
gaan.  

We zijn dan ook blij dat we naast 
de reeds bestaande samenwerking 
Oudenaarde (waar we reeds mee 
voorzien in de vakantieopvang 
Give-Us-A-Break) en de nieuwe 
samenwerking met de stedelijke 
kinderopvang ook twee andere 
vragen tot samenwerking kregen, 
nl van Neon+ 
(ondersteuningsnetwerken binnen 
onderwijs) en G-sport Vlaanderen. 

 

We hebben dus niet stil gezeten.  

We kijken uit naar de volgende fa-
se van dit vernieuwend project en 
houden jullie verder op de hoogte! 

Stephanie Vaernewyck  

 

 

 

 

Reageren is gemakkelijk! 

e Brug wil een personeelsblad zijn vóór en dóór personeelsleden. Ieder 
van jullie kan eraan meewerken. Heb je een weetje, een foto of een 
mooi verhaal? Stuur het ons door en we maken er iets moois van.  

De redactie is gemakkelijk te bereiken op haar eigen e-mailadres:  
 

debrug@dvcheilighart.be 

mailto:debrug@dvcheilighart.be
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“Het kan boeiend 
zijn om eens  
stil te staan  
bij enkele  

eenvoudige  
vragen in het 
team op een 

zorgplan-
bespreking.” 

Nieuws van B.a.S. 

elkens even tijd nemen 
voor aankondigen is niet 
alleen een deugd voor de 

bewoner maar evenzeer voor ons-
zelf. Het laat ons toe om beter 
voor onszelf te zorgen. Het geeft 
ons de gelegenheid om beter op te 
letten bij het tillen en verplaatsen 
van de bewoner. We plannen onze 
actie. Ook al verloopt dit over een 
zeer korte tijd, aankondigen helpt 
ons om onze spierspanning beter 
aan te passen aan wat komt. Ons 
lichaam krijgt even de tijd om zich 
in te stellen en eventueel ook te 
beoordelen of het niet te moeilijk 
zal zijn. 

Zo verloopt dit net zo bij de bewo-
ner. In de ruimte van de aankondi-
ging krijgt hij gelegenheid om zijn 
tonus in de mate van het mogelij-
ke (binnen de grenzen van zijn 
motorisch probleem) aan te pas-
sen. De één kan dit vlotter dan de 
andere. Dit heeft te maken met 
zijn alertheid, met zijn basisveilig-
heid en met zijn mentale mogelijk-
heden om zich situaties te herinne-
ren. Sommige bewoners hebben 
naast een aanspreking telkens 
weer aanraking, trilling en/of be-
weging nodig om met hun lichaam 
en al aandachtig te zijn. Maar het 
loont. Door zich in te stellen, wer-
ken ze beter mee en worden ze als 
het ware lichter. 

We vermijden zo schrikreacties , 
verwarring, ongewenste spanning 
en frustratie.  

Aankondigen vraagt even tijd. 
Maar als we een vlotter verloop 
vragen, moeten we kijken naar 
hoe we de situatie samen kunnen 
beleven. We bieden zo kansen: 
een kans om open te staan voor 
wat komt, een kans om te komen 
tot herkenning en een kans om 
vertrouwen op te bouwen.  

Het kan boeiend zijn om 
eens stil te staan bij enkele 
eenvoudige vragen in het 
team op een zorgplanbe-
spreking … 

• Op welke manieren 
kunnen we bij onze 
bewoners iets aan-
kondigen? Stem, aan-
raken, omgeving, be-
weging, temperatuur, 
druk… 

• Wat brengt een on-
aangekondigd contact 
met zich teweeg? 
Spanning, afsluiten … 

• Hoe kunnen we zelf zoiets 
ervaren? 

• Wat heb je nodig voor een 
goede ontmoeting? Om zich 
open te stellen? 

• Wat doet een aanraking? 
Waar heb jij het liefst een 
eerste aanraking? Welke 
druk?  

• Waar wordt de zorgvrager 
het liefst aangeraakt? 

• Hoe gebeurt het wekken? Het 
slapen gaan? Het afscheid 
nemen ... 

• Wordt er gebruik gemaakt 
van rituelen, een troetelnaam 
… 

• Hoe kondigen we het eten 
aan  of het geven van sonde-
voeding, medicatie …? 

• Hoe zit de zorgvrager erbij? 
Waar is hij mee bezig? Staat 
hij open voor een naderend 
contact? 

 

T 
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PLANDAG met de basale werk-
groep. 

Dinsdag 29 januari hadden we een 
boeiende, leerrijke plandag met de 
werkgroep Basale Stimulatie. 

We deelden informatie en erva-
ringsoefeningen die collega’s mee-
kregen op de verdiepingscursus 
van vorig jaar. 

We stonden stil bij ons jaarthema, 
bij het hoe basisinfo overbrengen 
naar alle groepen. Hoe we de atti-
tude, grondhouding, … van BaS 
kunnen blijven uitdragen om te  
zoeken naar veiligheid en gebor-
genheid voor al onze zorgvragers. 

We kregen info over orofaciale 
massage. 

We zochten en vonden  een nieuw 
jaarthema voor volgend werkjaar.  

We blijven nog op zoek naar enke-
le enthousiaste begeleiders om 
mee in de werkgroep te stappen. 
Als ambassadeurs om BaS warm te 
houden. 

 

Heb je interesse of heb je vra-
gen … spreek Katrien Laloo of Dirk 
De Meyer aan. 

 

De werkgroep B.a.S.: 

Dirk De Meyer, Annet, Melissa, 
Nancy, Catherine, Stefanie, Ka-
trien, Krista R, Sabine D., Stepha-
nie, Tinneke, Els H., Els A., Ilke, 
Veerle D. 

Kom je onderdompelen in ons jaarthema  
AANKONDIGEN    

 

Waarom is dit zo belangrijk? 

Hoe kunnen we dit toepassen? 

Even stilstaan en zelf ervaren … de moeite waard! 

 

Donderdag 4 april   

van 10u15 tot 11u15 of 

van 13u45 tot 14u45   

WORKSHOP in Vincentius !!! 

 

 Inschrijven via inschrijvingsbord                                                       

 

AANKONDIGEN    

= AANDACHT  

= VE IL IGHE ID  

= CONTACT  

= D IALOOG  

= ZOEKEN  

“We blijven op 
zoek naar enkele 

enthousiaste  
begeleiders om 

mee in de  
werkgroep te 

stappen.” 
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inds kort hebben we op-
nieuw een extra spiksplin-
ternieuw instellingsvoertuig 
erbij. Directie trekt voluit de 

groene kaart en heeft met de MI-
NIBUS FIAT CNG een hybride 
(benzine/gas) voertuig aange-
kocht.  

Om iedereen vlot zijn gereserveerd 
voertuig te laten terugvinden heb-
ben we de parkeerplaatsen gemar-
keerd met de naam van het voer-
tuig: Caddy, Boxer, minibus, Tran-
sit, Speedy. Aan de overzijde kan 
je de FIAT en de Passat terugvin-

Het juiste instellingsvoertuig op de 
juiste parkeerplaats 
 

“Om een  
verkeers-infarct te  

vermijden vragen we 
de laad -en lostijden 
en plaats te respecte-
ren zodat alle gebrui-

kers (leefgroepen/
diensten / externen / 
ouders) vlot hun pas-
sagiers kunnen laten 

instappen of  
materialen lossen.” 

den. De schoolbus staat achter-
aan semi internaat geparkeerd. 
Sinds januari is er een derde nieu-
we ‘witte Ducato’ voor rolstoelver-
voer bijgekomen. Dat betekent dat 
het achteraan druk zo niet té druk 
wordt. Daarom volgt er wellicht  
een herschikking van voertuigen 
over de beide campussen.  Directie 
zal hierover binnenkort meer com-
municeren. 

Mogen we rekenen op uw mede-
werking om alle voertuigen correct 
te parkeren? Bedankt! 

Filip Desmet 

S 

 

Geef je deze parkeertip 
mee aan familieleden 

van zorgvragers? 
 

Moet je een zorgvrager in 
of uit je auto halen?  

Denk er dan aan dat er 
achteraan (via de leveran-
ciersinrit) ook plaatsen 
voorzien zijn.  

Van daaruit kan je vlot je 
zorgvrager onder het afdak 
zetten, en kom je onmid-
dellijk op -1 binnen zonder 
dat je een hellend vlak op 
moet rijden. 
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Wat schaft de pot vandaag? 
Spruitjessoep 

en vraag die ieder gezin 
wellicht dagelijks stelt. 
Meestal door de gezinsle-

den die nieuwsgierig in de potten 
komen gluren.  

Maar vaak is de kok van dienst ook 
alle inspiratie kwijt. De Brug wil 
jullie een handje helpen. Wat is er 
speciaal aan onze gerechten? De 
gerechtjes kan je op de leefgroep 
bereiden met ingrediënten die te 
verkrijgen zijn in onze DVC-
keuken.  

Leefgroepen en activiteitengroepen 
kunnen de gerechten dus ook 
klaarmaken voor onze zorgvra-
gers.  

 

SPRUITJESSOEP 
 
Ingrediënten 

• 500gr spruiten 

• 1 ajuin 

• 2 teentjes knoflook 

• 2 aardappelen 

• 100gr spekblokjes 

• 1,5 liter water 

• 3 blokjes kippen- of vlees-
bouillon 

• enkele blaadjes laurier 

• peper, zout, nootmuskaat, 
tijm 

 
Bereiding 

• Schil de aardappelen en snij 
ze in kleine stukjes 

• Maak de spruitjes schoon 

• Plet de look en snipper de 
ajuin fijn 

• Laat de spekblokjes uitbak-
ken zonder vetstof en schep 
ze uit de pan 

• Fruit de ajuin en de look in 
de pan van de spekblokjes 

• Voeg de aardappelen en de 
spruitjes toe 

• Giet het water bij, en voeg 
de bouillonblokjes, laurier en 
tijm toe 

• Laat koken tot de spruitjes 
gaar zijn 

• Neem de laurierblaadjes weg 
en hou wat spruitjes apart 
voor de garnering 

• Mix de soep en kruid bij met 
peper, zout en muskaatnoot 

• Doe er de spekblokjes terug 
bij, samen met wat spruitjes 

 
Smakelijk! 
 
Tania 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

“Dit gerecht kan 
je op de  
leefgroep  

bereiden met de  
ingrediënten die 
te verkrijgen zijn 

in onze  
DVC-keuken.” 

E 

Heb je het gerecht  
geprobeerd?  
Of zelf een leuk kookidee?  
 
Reacties zijn welkom via  
debrug@dvcheilighart.be  
 

Wil je de foto in kleur zien?  
Je kan De Brug in kleur lezen 
op onze website 
www.dvcheilighart.be  
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Werkgroep palliatieve zorg  

aaruit de werkgroep 
is ontstaan 

In de visienota palliatie-
ve zorg 2020 vanuit de 

Federatie Palliatieve Zorg Vlaande-
ren VZW werden krachtlijnen ge-
formuleerd om de zorg voor pati-
ënten aan het eind van hun leven 
verder te verbeteren.  

Eén van de krachtlijnen geeft aan 
dat er tegen 2020 wordt gestreefd 
naar palliatieve expertise in voor-
zieningen voor mensen met een 
beperking, dit onder de vorm van 
een ‘palliatieve functie’ of 
‘palliatieve referentiepersoon’, on-
dersteund door de regionale thuis-
zorgequipes voor palliatieve zorg. 
Momenteel is de zorg in het alge-
meen, maar zeker met betrekking 
tot personen met een beperking in 
de palliatieve zorg nog onvoldoen-
de sterk uitgebouwd om te kunnen 
garanderen dat de patiënt in alle 
opzichten het levenseinde krijgt 
dat bij zijn/haar wensen of noden 
aansluit. 

Er worden knelpunten specifiek 
aan de palliatieve zorg voor perso-
nen met een ernstige verstandelij-
ke beperking omschreven, nl. 

1. de persoonlijke beperking die 
te maken heeft met het ei-
gen ontwikkelingsniveau en 
de beperkte wilsbekwaam-
heid, 

2. de psychische en emotionele 
betrokkenheid door het ja-
renlange engagement bij het 
personeel,  

3. het ontbreken van een ge-
deelde visie in de voorziening 
zelf, weinig aangepaste 
woonomgeving in de voorzie-
ning zodat er vaak onvol-
doende individuele kamers 
zijn met voldoende ruimte 
voor de opvang van de fami-
lie. 

W De wet op de palliatieve zorg werd 
geïntroduceerd op 14 juni 2002, 
deze wet realiseerde een aantal 
mogelijkheden om een kwalitatief 
zorgaanbod toegankelijk te maken 
voor iedereen die er nood aan 
heeft.  

Opvallend was echter dat de pallia-
tieve zorg voor personen met een 
beperking afwezig was. Vanuit de 
visienota palliatieve zorg 2020 en 
vanuit de knelpunten in de pallia-
tieve zorg voor personen met een 
verstandelijke beperking die om-
schreven worden door het Vlaams 
welzijnsverbond blijkt het belang 
van palliatieve zorg in de voorzie-
ning voor personen met een ver-
standelijke beperking. 

De toenemende aandacht voor pal-
liatieve zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking en de 
voorschriften in de visienota sti-
muleerden het oprichten van de 
werkgroep palliatieve zorg binnen 
het DVC Heilig Hart.  

 

Opgestart in oktober 2018 

De werkgroep startte in oktober 
2018, de focus ligt in de eerste fa-
se op het uitschrijven van een ge-
actualiseerde visie. Hierbij willen 
we de definitie van palliatieve zorg 
volgens de Wereldgezondheidsor-
ganisatie gebruiken als referentie-
kader.  

Palliatieve zorg wordt door de We-
reldgezondheidsorganisatie om-
schreven als een benadering die de 
kwaliteit van het leven verbetert 
van patiënten en hun naasten die 
te maken hebben met een levens-
bedreigende aandoening, door het 
voorkomen en verlichten van lij-
den, door middel van vroegtijdige 
signalering en zorgvuldige beoor-
deling en behandeling van pijn en 

“Er worden  
knelpunten  

specifiek aan de 
palliatieve zorg 
voor personen 

met een ernstige 
verstandelijke  

beperking  
omschreven.” 
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andere lichamelijke, psychosociale 
en spirituele aard.  

Deze definitie heeft echter een 
aantal beperkingen voor het ge-
bruik in onze voorziening. Bij onze 
zorgvragers gaat het vaak niet om 
een levensbedreigende aandoening 
die leidt tot een duidelijk afgeba-
kende palliatieve fase.  

Bij onze zorgvragers gaat het vaak 
om de progressie van een aandoe-
ning in samenhang met een ver-
standelijke beperking. Dit maakt 
dat de palliatieve fase weken, 
maanden, maar ook jaren kan du-
ren.  

In de eerste levensjaren of na een 
invaliderend trauma (NAH) is de 
aandacht voornamelijk gericht op 
diagnostiek, behandelen en voor-
komen van complicaties en het sti-
muleren van de ontwikkeling. Later 
verschuift de focus naar het be-
houden van wat is en het bieden 
van een intensieve comfortzorg 
waarbij de nadruk ligt op het be-
vorderen van de kwaliteit van le-
ven. De comfortzorg afstemmen 

op de noden van de zorgvrager is 
een complexe multidisciplinaire 
zorg die afgestemd wordt op de 
lichamelijke, emotionele, spiritue-
le, sociale en psychische toestand 
van de zorgvrager. 

 

Visie uitschrijven en palliatief 
support team oprichten 

De werkgroep wil in de eerste fase 
de visie verder uitschrijven, reke-
ning houdend met de specifieke 
context van onze zorgvragers.  

Om dit mogelijk te maken is de 
werkgroep samengesteld uit een 
multidisciplinaire groep van leef-
groepbegeleiders, verpleegkundi-
gen (medische dienst, domino, 
leefgroepen, ondersteunende), 
therapeuten, ondersteuningscoör-
dinatoren, nachtmedewerkers, me-
dewerker zingeving, ethiek en spi-
ritualiteit en een arts.  

Deze personen kunnen vanuit hun 
expertise de multidisciplinaire wer-
king ondersteunen. Deze werk-
groep heeft naast het uitschrijven 
van een geactualiseerde visie nog 
andere doelstellingen, nl.  

1. de werking van de palliatieve 
zorg binnen het DVC actuali-
seren, 

2. de deskundigheid in palliatie-
ve zorg verhogen en  

3. verder evolueren tot een pal-
liatief support team binnen 
het DVC. 

 

Het palliatief support team wil een 
brug zijn tussen de zorgvrager, 
zijn/haar naaste, verschillende be-
trokken zorgverleners en regionale 
thuiszorgequipes voor palliatieve 
zorg.  

 

“De werkgroep  
is een  

multidisciplinaire 
groep.” 

1. HUYSMANS, G., VANDEN BERGHE, P. (red.), (2014), “Visienota Palliatieve Zorg 2020”, Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Vilvoorde, 41p. 

2. VANDECASTEELE, P.P. (2009), “Eigenzinnige palliatieve zorg. Zorg voor ongeneeslijk zieken met een 
verstandelijke beperking”, [Verslag van presentatie gegeven door Bart Hansen].  
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Dit support team wil een aan-
spreekpunt zijn dat kan gecontac-
teerd worden voor het bieden van 
ondersteuning en zorg aan de 
zorgvragers, naasten van zorgvra-
gers en medewerkers indien er 
nood aan is.  

We plannen het opstarten van het 
palliatief support team in de loop 
van 2019. 

 

Elisa Lust 

 

 

Onder de loep 

ijna jaarlijks krijgen we een 

inspecteur over de vloer 

vanuit de zorginspectie. 

Wat doet die zorginspectie 

eigenlijk? De zorginspectie contro-

leert zorg- en welzijnsvoorzienin-

gen in Vlaanderen om de kwaliteit 

van de zorg te garanderen. Ze 

hebben thematische inspecties, 

zoals in 2018 vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Hierbij weten we 

wanneer ze komen, ze vragen op 

voorhand onze procedures en 

werkinstructies op. Tijdens hun 

bezoek controleren ze dan of we 

de procedures en werkinstructies 

in de realiteit ook zo uitvoeren. 

Daarnaast zijn er ook onaangekon-

digde inspecties. Dit kan gaan over 

een klacht of een opvolginspectie 

van een item dat niet in orde was 

vanuit het vorige bezoek. Mede-

werkers die al een inspecteur heb-

ben ontmoet, weten dat zij echt in 

detail gaan en heel kritisch zijn. 

Binnenkort mogen we een op-

volginspectie verwachten. Het gaat 

deze keer eerder over 

‘formaliteiten’: de procedure over 

de vrijheidsbeperkende maatrege-

len was te vaag en ons registratie-

systeem niet éénduidig.  

Dikwijls vloeit er wat werk uit de 

thematische inspecties. Maar weet 

dat bij het laatste bezoek het de 

inspecteur opviel dat wij zo’n warm 

huis zijn waar iedereen elkaar 

kent. En dat mag ook eens gezegd 

worden! 

 

Wat inspecteurs wel en niet 

mogen vragen 

Als deze persoon op je dienst 

komt, wat mag je al dan niet tonen 

zodat je toch in orde bent met de 

privacy van onze zorgvragers? In 

het verleden was er soms onduide-

lijkheid over wat er tijdens inspec-

tie wel of niet was toegestaan. 

B 
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Daarom is er een nieuw toezicht-

decreet vanaf 1 januari 2019. 

Daarin wordt precies afgelijnd wat 

inspecteurs wel en niet mogen tij-

dens een inspectie. 

 

Voor voorzieningen biedt het nieu-

we decreet vooral meer duidelijk-

heid, ook over hún rechten. Met 

het nieuwe decreet wordt de posi-

tie van de geïnspecteerde voorzie-

ningen versterkt. 

Daarnaast worden in het decreet 

ook acht toezichtrechten toege-

kend aan inspecteurs: 

• het recht op toegang 

• het recht om aan gelijk wie 

informatie te vragen 

• het recht op identiteitsopna-

me 

• het recht op inzage van do-

cumenten en kopie 

• het recht op onderzoek van 

zaken 

• het recht om vaststellingen 

te doen door middel van au-

diovisuele middelen of staal-

names 

• het recht om zich te laten 

bijstaan door deskundigen 

• het recht om zich, in uitzon-

derlijke omstandigheden of 

wanneer de eigen veiligheid 

in gevaar is, te laten bijstaan 

door de lokale of federale po-

litie. 

 

Naast toezichtrechten legt het de-

creet ook termijnen vast voor de 

opmaak van inspectieverslagen en 

biedt het burgers die klachten heb-

ben over de zorg van een voorzie-

ning de mogelijkheid om ook te 

reageren op het ontwerpverslag.  

 

Het nieuwe decreet treedt vanaf 1 

januari 2019 in werking en geldt 

voor alle sectoren van het beleids-

domein Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin. Het volledige decreet is 

te raadplegen in het kwaliteits-

handboek onder GeOS. 

 

Tot slot 

 

Inspectie is niet alleen een verhaal 

van directeurs en kwaliteitscoördi-

natoren. Vanuit gelijk welke func-

tie kan je erbij betrokken zijn. 

Weet dat je bij je ondersteunings-

coördinator, directie en stafmede-

werker kwaliteit altijd terecht kan! 

 

Weet dat we als DVC een zekere 

trots mogen hebben over wat we 

doen. Er is altijd ruimte voor ver-

betering, maar door jullie inzet 

hoeven we eigenlijk in principe 

geen inspectie te vrezen.  

 

Caroline De Coster 

 

 

“Inspectie is  
niet alleen  

een verhaal van 
directeurs en 
kwaliteits-

coördinatoren.” 
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Welke infor-
matie zit alle-
maal in de 
blauwdruk 
verwerkt? 

Sowieso alles uit 
de sneukeltoer. 
Daaruit kwam 
een massa tref-
woorden en tek-
sten. We hebben 
goed nagedacht 
over hoe we dat 
allemaal ter har-
te kunnen nemen, en op een werk-
bare manier meenemen in het ver-
haal. 

De mensen van de deelgroepjes 
hebben alles eerst individueel ge-
codeerd en zijn daarna in gesprek 
gegaan om zeker te zijn dat de 
gegevens goed geïnterpreteerd 
zijn. Zo zijn vijf rapporten ge-
maakt. De belangrijkste lijnen en 
strekkingen daarvan hebben ze 
gepresenteerd aan de werkgroep 
organisatievernieuwing. 

Verder is er nog andere informatie 
meegenomen. De luistersessies, 
de strategische doelen van het 
DVC, de gesprekken die Ute en het 
middenkader hadden, …  

 

Hoe wordt de blauwdruk opge-
bouwd? 

In de werkgroep werd een metho-
diek afgesproken. Want hoe neem 
je al die input zonder dat je een 
stapel verslagen nodig hebt om te 
weten waarover je spreekt? 

We kozen voor het 7S model van 
McKinsey. (zie kaderstukje).  

We hebben alle input verwerkt vol-
gens dit model. De zorgvrager 
staat centraal. De hamvraag is al-
tijd ‘wat gebeurt er rond en dicht-
bij de zorgvrager?’ Zo bekijken we 

ag Danny, jullie zijn vol-
op onderweg richting 
blauwdruk? 

Wees maar zeker! De werkgroep 
zat in het voorjaar al 4 halve da-
gen samen, en werkt aan een vlot 
tempo door om binnenkort de be-
loofde blauwdruk af te hebben. 
Eind maart is de streefdatum, dat 
kon je in de vorige Brug al lezen.  

Verwacht van die blauwdruk alstu-
blieft nog geen volledig uitgewerkt 
plan. We werken in stappen. Eerst 
de blauwdruk, met de belangrijk-
ste uitgangspunten en richtlijnen 
voor onze organisatie. Waar willen 
we naartoe en welke structuur kan 
deze, volgens ons, het best onder-
steunen? 

Daarna komt pas de verdere uit-
werking. Wie zal wat doen in de 
nieuwe structuur? Want daar zal 
heel wat bij komen kijken. En we 
beseffen heel goed dat dit nog heel 
wat met zich zal meebrengen. Er 
zullen gevoeligheden bovenkomen, 
die de nodige aandacht vragen. Er 
zal misschien ook vorming nodig 
zijn, coaching, … Het gaat niet van 
vandaag op morgen. 

 

Hoe gaat het om met zo’n grote 
groep hier rond te werken? 

Verrassend goed eigenlijk. De 
groep is inderdaad groot. Met 
meer dan 20 lijkt het niet evident, 
maar de samenwerking loopt vlot.  

Plús, op die manier hebben we 
vertegenwoordiging van alles en 
iedereen, en vergeten we zeker 
niets. En als ieder lid van de werk-
groep een aantal mensen mee-
neemt in het verhaal, hebben we 
snel de hele voorziening mee.  

En dat Ute als externe begeleider 
het proces begeleidt, is ook be-
langrijk zodat wij niet op onszelf 
terugplooien. 

Organisatievernieuwing,  
op weg naar een blauwdruk (vervolg) 

D  

“Verwacht van 
die blauwdruk 
alstublieft nog 
geen volledig  

uitgewerkt plan.” 
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alle handelingen en processen. 
Waar situeert de handeling zich 
ten opzichte van de zorgvrager? 
En kan deze best, dicht bij de 
zorgvrager blijven gebeuren? Han-
delingen en processen zien we 
ruim. We denken aan de 24-uren 
continuïteit rond de zorgvrager. 
Maar we denken ook verder in de 
tijd. Wat gebeurt er allemaal rond 
een zorgvrager het moment dat hij 
hier wordt aangemeld, in een leef-
groep terechtkomt, groeit en mis-
schien verhuist van leefgroep, als 
hij overlijdt …  

 

En de kunstwerkjes? 

Het gaat nu echt niet lang meer 
duren vooraleer je het kunstwerk 
zal zien. We zijn er samen met de 
technische dienst mee bezig.  

De plaats ligt vast, ze komen naast 
de polyvalente zaal. De overloop 
aan lift 1 zal er dus binnenkort an-
ders uitzien. 

Die plaats is daarom niet definitief. 
Maar we willen de werkjes nu echt 
een plaats geven in onze organisa-
tie. Ze in een doos in de kast laten 
zitten is hoe dan ook geen optie! 

Misschien zullen we maar een deel 
van de werkjes kunnen hangen, en 
na een tijd eens andere werkjes 
hangen, we zullen zien hoeveel 
plaats er is. 

 

In de cafetaria hangt een affi-
che van ESF over ‘Anders orga-
niseren in DVC Heilig Hart’. 
Heeft dat met de organisatie-
vernieuwing te maken? 

Inderdaad. Directie deed een aan-
vraag voor steun van het Europees 
Sociaal Fonds. Die aanvraag werd 
goedgekeurd, daardoor was het 
ook mogelijk om mij als innovatie-
coach op het project te zetten. 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
investeert samen met Vlaanderen 
en Europa in arbeidskansen en 
kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieu-
wende projecten worden opgezet 
om maatschappelijke uitdagingen 
op de arbeidsmarkt aan te gaan. 

Vandaar dus die affiche in de cafe-
taria. Ook op onze website kan je 
bij ‘meer DVC – nieuws’ lezen dat 
we steun krijgen van ESF.  

 

 

De basisindeling van het 7s model  

Er is een onderverdeling gemaakt tus-
sen drie harde en vier zachte factoren. 
De harde factoren zijn strategy, systems 
en structure. De zachte factoren zijn 
shared values, style, staff en skills. 
 
In een optimaal functionerende organi-
satie komen alle aspecten uit de ver-
schillende factoren met elkaar overeen. 
Belangrijk is dus dat er synergie moet 
zijn tussen alle aspecten en dat wanneer 
het bedrijf naar links wil wijzen, er geen 
factor is die naar rechts wijst  

“Als ieder lid  
van de werkgroep 

een aantal  
mensen mee-
neemt in het  

verhaal, hebben 
we snel de  

hele voorziening 
mee.” 
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oals Jezus werd opgedragen in de 
tempel, zo is het op vele plaatsen 
de gewoonte om op 2 februari alle 

pasgedoopte kinderen met hun ouders in 
de liturgie te verwelkomen. Ideaal om op-
nieuw stil te staan bij zowel de betekenis 
van het doopsel als bij de opdracht van 
ouders om hun kind goed en gelovig op te 
voeden.  

Het feest van Lichtmis is hiertoe een 
mooie gelegenheid. 

 

Een oude Bachte traditie wordt dit jaar 
door de stuurgroep ZES opnieuw leven in 
geblazen. Zaterdag 2 februari ging een 
kinderzegening door voor kinderen van 0 
tot 6 jaar. Het was fijn om zien hoe kin-
deren, kleinkinderen, pete- en metekin-
deren van collega’s het gezellig verwarmde 
Bachte-kerkje kleurden met hun ontwape-
nend enthousiasme. 

Hoewel menig ouder, grootouder zijn hart 
vasthield bij de brandende vlammetjes , is 
Deken Rudy er toch in geslaagd elk kind te 
zegenen. 

 

Uiteraard konden de lekkere pannenkoe-
ken nadien op veel bijval rekenen. Ook het 
kindertheater  ‘Lucht’ (olv Evelyn Cavynt - 
Angelo Maes - Stijn Minne - Dries Pattyn - 
Tine Bouckhuyt - Lena De Groote) kon me-
nig kinder (en volwassen) hart bekoren.  
De sfeerfoto’s liegen er niet om. 

 

Een oprechte dankjewel aan elkeen die 
deze zinvolle dag mogelijk maakte. 

 

Vera Lootens 

Kinderzegening - Lichtmis 

Z 
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Mandala 

Stresserende dag gehad en moeite om rust te vinden in je hoofd? Haal 
dan de stiften of potloden uit de kast en leef je uit op deze mandala. 

Want wist je dat kleuren je helemaal zen kan maken? Omdat je volledig 
gefocust bent op één activiteit en schakel je als het ware je hersenen uit 
en laat je je creativiteit de vrije loop. Zo kom je helemaal tot rust.  
Veel plezier! 
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Dank je wel aan 
de Algemene Vergadering  
 

 

Vlnr: Peter Degadt, Nelly 
Van Hoecke, Katrien 
Bouciqué, Geert Decalu-
wé, Hubert Demeester, 
Odette Rutsaert, Eric Van 
Damme, Kaat Yde, Marti-
ne De Jaeger, Marc Kint, 
Dirk De Meulder. 

Niet op de foto: Eric 
Veys, Ronny Delcham-
bre, Joke Schauvliege en 
Hugo Van Hoecke. 

e mensen die je op deze 
foto ziet zijn leden van on-
ze Algemene Vergadering. 
Die term heb je vermoede-

lijk wel al gehoord. Maar wat is dat 
dan precies? En wat doen deze 
mensen? 
 
Om dat te begrijpen moeten we 
vertrekken van de juridische struc-
tuur van het DVC Heilig Hart. Op al 
onze briefwisselingen zal je zien 
staan dat we een VZW zijn. Een 
Vereniging zonder Winstoogmerk 
dus. De dagdagelijkse leiding van 
onze vereniging ligt bij de directie. 
Maar de VZW zelf wordt in feite 
bestuurd door een Raad van Be-
stuur. Dat is het orgaan dat in we-
zen de grote beleidslijnen van de 
organisatie bewaakt en we hebben 
ook het geluk dat deze Raad van 
Bestuur echt wel constructief en 
ondersteunend werkt met de direc-
tie. 
Dat maakt een gezonde mix van 
vertrouwen en toch ook enige con-
trole. 
Die Raad van Bestuur komt niet 
zomaar uit de lucht vallen. Zij wor-
den gekozen onder de ‘leden’ van 

de vereniging. En die leden, die 
zijn verzameld in wat we de Alge-
mene Vergadering noemen. Het 
betreft dus een groep mensen die 
vrijwillig, maar vanuit een grote 
betrokkenheid met ons, bereid zijn 
om onze vereniging te dragen. Ze 
vertegenwoordigen in feite onze 
achterban. 
Twee maal per jaar komen ze sa-
men, tenzij de realiteit om meer 
zou vragen. In januari is er een 
bijeenkomst waarin het beleidsplan 
en de begroting voor het werkjaar 
worden goedgekeurd, en in juni 
worden dan de rekeningen van het 
voorbijgaande jaar voorgelegd ter 
goedkeuring. Op dat moment zegt 
de Algemene Vergadering dan ook 
formeel dat de Raad van Bestuur 
‘zijn werk goed heeft gedaan’. 
 
We zetten hen via deze foto even-
tjes in het zonnetje, en daarmee 
bedanken we hen meteen ook voor 
de vele jaren van engagement en 
van steun. 

Dirk Remy 

 

D 
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Maxim En Sabine 

Zonder woorden 
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Ons kindje werd twee … 
Winterleie 2018 

oor ons was het alvast een 
geslaagde tweede editie. 

We hadden het hier uitge-
breid kunnen hebben over hoe 
slecht het weer was. Het was guur, 
berekoud en wel héél winderig bij 
momenten. 

Over hoe de laatste bands in on-
dankbare omstandigheden speel-
den, bijna zoals het ensemble dat 
op het dek van de zinkende Titanic 
bleef spelen. 

Over de schade die we hadden bij 
de geluidsinstallatie ... 

 

Maar dat doen we niet. Soms moe-
ten we ons focussen op al het goe-
de, eerder dan op details. 

Niet naar het steentje in de schoen 
kijken, maar naar de prachtige 
berg voor ons. 

 

Winterleie was een feest! 

Er was net zoals het eerste jaar 
veel volk en veel warmte.  

Meer kerstkraampjes en dus meer 
leefgroepen die mee genieten van 
de winst, meer muziek, meer licht-
jes, meer sfeer, ... 

 

We lieten ons kindje dit jaar wat 
groeien, zonder daarbij kwaliteit 
uit het oog te verliezen.  

Winterleie is net dat tikkeltje an-
ders door de kinderanimatie, live 
muziek en ongedwongen gezellig-
heid.  

En daar zorgden we samen voor. 

 

Het is het werk van velen dat we 
gezien de omstandigheden een 
mooi extraatje kunnen bezorgen 
aan 19 teams.  

V 

 

Vorig jaar waren er 14 leefgroe-
pen die meegenoten van de op-
brengst, nu dus een stuk meer.  

Dankzij een hogere winst en meer 
sponsoring kunnen we ook dit jaar 
elke deelnemende groep een extra 
van meer dan 600€ bezorgen. 

Dat is meer dan wat de meeste 
kraampjes individueel opbrachten, 
dankzij deelnemende teams zoals 
het Buitenbeen, het onderhoud, 
de directie, de ouderraad en vrij-
willigers Claire en Gerd. 

Hiermee kan een verschil gemaakt 
worden voor de zorgvragers. 

Na de vorige editie werden hier-
mee kampen, feestjes en daguit-
stappen gefinancierd, muziekin-
strumenten, spelmateriaal, grote-
re beeldschermen, go-carts, ... 
aangekocht. 

 

We leerden ook dit jaar heel wat 
mensen op een andere manier 
kennen. Mensen van wie je 't niet 
verwacht die zonder het te vragen 
blijven helpen tot de laatste man 
of vrouw. 

 

“Winterleie is  
net dat tikkeltje 
anders, en daar 

zorgden we  
samen voor.” 
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Collega's die hun vriend, man of 
vrouw meetrekken naar ‘Bachte’ 
om er te helpen. Mensen die geen 
link hebben met ons centrum en 
zich toch belangeloos komen inzet-
ten voor het goede doel. 

Vaak hoor je hoe moeilijk het is 
om vrijwilligers te vinden, om 
mensen met engagement te vin-
den. En da's jammer genoeg ook 
vaak zo. 

Maar op Winterleie zijn we verdorie 
wel de hoofdstad van het vrijwilli-
gerswerk! 

Da's iets om fier op te zijn. Maar 
misschien nog eerder om dankbaar 
om te zijn. 

Laat dat ons nu naadloos tot het 
volgende brengen …  

Dank u. 

Ongelooflijk hard bedankt aan ie-
dereen die een kerstkraampje 
openhield, ons hielp, steunde of 
sponsorde.  

Dikke merci aan al wie de kerst-
markt bezocht, iets dronk, iets at 
of een cadeautje kocht. 

Daarnaast graag nog een extra 
woordje van dank aan de teams 
van de diensten Keuken, Kas, On-
derhoud, Technische dienst, Eco-
nomaat, Buitenbeen en mijn colle-
ga's van de medische dienst.  

Naast het bestaande werk, gingen 
jullie over water voor ons.  

Net dat maakt Winterleie tot wat 
het is! 

 

Verder willen we jullie vooral een 
leuke lente, zomer en herfst toe-
wensen, maar geven we alvast 
mee dat Winterleie 2019 doorgaat 
op zaterdag 14 december en … dat 
we van het weer geen enkele last 
zullen hebben! Meer volgt later ... 

 

Team Winterleie 
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Hulphond 

en tijdje geleden las ik in De Brug dat het DVC af en toe bezoek 
krijgt van een therapie-assistentie-knuffelhond. Ik vond het fan-
tastisch. En ik moest ook wat glimlachen. Want is iedere hond 
geen hulphond? Ik denk het wel … Voor elke collega die een 

‘maatje’ heeft die op hem/haar wacht na een woelige werkdag, volgende 
tekst:  

 

4 jaar oud. Golden Retriever 

Mijn hulphond:  

Als mijn 2 zonen ruziën 

en het dreigen te beslechten met 

een robbertje vechten 

Dan waarschuwt ze me al blaffend 

En de broers mompelen: ‘Klikspaan!’ 

Als manlief na uren aanschuiven 

Sakkerend thuiskomt 

Ik hem wijselijk wat ruimte geef 

Terwijl zij juist onbevangen kwispelend 

Rustig en bedaard dichtbij blijft  

tot hij herademt.   

Als ik als een Kleine  Johannes 

met een hoofd vol levensvragen 

met haar het bos inloop 

Liefst in een mist van regen 

In het allereerste ochtendlicht 

Of net voor het vallen van de 

avond 

Uitwaaien 

Dromen 

Afwezig zijn 

Tot zij vindt dat het tijd is om  

me terug te brengen in de realiteit 

En met een ondeugende kop, 

modder druipend uit haar vacht 

uit de struiken naar me toe komt gerend.  

Zucht.  

Hulphond.  

Evelyn.  

E 
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An apple a day keeps the doctor away 

Pensioen 

artelijk dank aan Carine Vermee-
ren voor de vele jaren dienst. H 

e directie moet gedacht 
hebben dat 1 appel niet 
volstaat en koos er prompt 
voor om meteen voor 3 li-

ter sap te gaan.   

Met deze vitaminerijke attentie 
tgv het nieuwe jaar, wordt de 
kaart van de gezondheid getrok-
ken.  
Het zijn deze kleine acties die er-
toe helpen de winterkwaaltjes 
goed door te komen. Uiteraard 
blijven we goede handhygiëne en 
de griepvaccinaties verder aan-
moedigen, maar dit vitamientje 
extra, mag er zeker bij. 

Gezondheid! 

D 
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nlangs heb ik mogen deel-
nemen aan de brandoefe-
ningen die hier in huis op 
regelmatige tijdstippen 

worden ingepland. Dit gebeurt om 
ons attent te maken op de moge-
lijke gevaren en problemen als er 
zich ooit een brandincident zou 
voordoen. Hopelijk moeten we dit 
nooit echt meemaken!  

 

De eerste brandoefening was op 
Sjabloon. Sommige mensen den-
ken dan “’t is weer een oefening”, 
maar ik heb toch wat bijgeleerd. 
En ik niet alleen. In deze oefenin-
gen leer je niet alleen hoe je kan 
handelen bij brand, ook technische 
aspecten komen aan het licht. Zo 
zat er op Sjabloon een opvoedster 
achteraan in een kamer, zij kon 
van het hele gebeuren niets horen. 
Gelukkig voor haar zat ze wel vei-
lig, maar dat gaf haar wel een raar 
gevoel. We merkten ook dat het 
alarm niet op alle smartphones te-
recht kwam.  

 

Een maand later was ik weer van 
de partij voor een brandoefening, 
in de keuken deze keer. Ook hier 
een onverwachte vaststelling: de 
achterdeur van de keuken 
(nooduitgang) ging open, terwijl 
we altijd geleerd worden van ra-
men en deuren te sluiten. 

Het is dus de bedoeling dat de au-
tomatische branddeuren bij een 
brandalarm automatisch sluiten en 
dat ze mechanisch ontgrendeld 
worden zodat er altijd een ont-
snappingsweg mogelijk blijft. Dit 
probleem hebben we uiteraard al 
in orde laten brengen door de fir-
ma van de deuren, zodat de situa-
tie toch veiliger is.  

En ik hoorde onlangs van mijn col-
lega Matthieu dat er bij Triangel 

een branddeur was die niet auto-
matisch dichtklapte. Zo zie je maar 
dat niet iedere leefgroep of plaats 
hetzelfde scenario heeft. 

 

Het is voor mezelf ook een leer-
school. Zo ben ik bij de twee oefe-
ningen telkens ten onder gegaan in 
mijn enthousiasme om iemand te 
redden (ofwel was het bij de 2de 
oefening een herhalende correctie 
van de preventieadviseur ;-)). Ik 
heb geleerd dat een brandblustoe-
stel meehebben niet altijd afdoend 
genoeg is. Én dat je eerst voor je 
eigen veiligheid moet zorgen. 

 

Ik vind het eigenlijk spijtig dat de 
brandoefeningen altijd ruim op 
voorhand worden aangekondigd. 
Volgens mij komt dit niet echt met 
de realiteit overeen aangezien ie-
dereen zich dan kan voorbereiden. 
En toch loopt er nog altijd van al-
les mis! Maar we denken uiteraard 
in de eerste plaats aan onze zorg-
vragers. Misschien kan Filip Des-
met hier in een vervolg artikel 
meer over vertellen?   

‘t Is weer een oefening zeker? 
Maar wel een leerschool! 

O 

“’t Is weer een 
oefening zeker? 
Maar wel een 
leerschool!” 

 



 

 DE BRUG - 37 

VOETSPOREN 

Wat me opviel is dat er steeds 
minder mensen tijd willen vrijma-
ken voor een brandoefening. Dat 
vind ik niet correct. Het komt voor 
iedereen ongelegen, en we hebben 
het allemaal te druk. De oefening 
zelf duurt 10 min. er is een nabe-
spreking van een klein uurtje. Zeg 
nu zelf, wat is een uur om men-
senlevens te redden? 

 

Kurt Landsheere 
Technische dienst 

 

 

Al gezien? 
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Vijf vragen aan Kimberly 

tel jezelf eens voor  
Mijn naam is Kimberly, 
maar de meesten noemen 
mij Kim. Ik ben 26 jaar en 

woon in Beveren-Leie. Samen met 
mijn vriendin heb ik 2 dochters. 
Jinte wordt bijna 2,5 jaar en Finne 
is 6 maanden. Verder ben ik een 
sociaal en enthousiast persoon die 
positief in het leven probeert te 
staan.  
 
Hoe ben je in onze voorziening 
terechtgekomen? Wat is jouw 
doelgroep?  
 
In het vijfde en zesde middelbaar 
studeerde ik jeugd- en gehandi-
captenzorg. Mijn lievelingsvak was  
orthopedagogiek. Ik was altijd ge-
fascineerd door verschillende syn-
dromen en aandoeningen. Daarom 
koos ik er voor om mij hier nog 
verder in te verdiepen en ging ik 
nadien een bacheloropleiding in de 
orthopedagogie volgen.  
 
In het eerste jaar van de opleiding 
stond een stageperiode van 3 we-
ken gepland. De stageplaats 
mochten wij zelf kiezen. Ik koos er 
voor hier stage te lopen. Voor mij 
een nieuwe doelgroep en een grote 
uitdaging. Ik had voordien al sta-
ges gelopen bij ouderen met de-
mentie en personen met een licht- 
matig verstandelijke beperking. 
Een kleine rugzak met ervaring 
waar ik op kon terugvallen, maar 
toch was het even afwachten wat 
deze doelgroep zou inhouden. 
  
Ik liep stage op leefgroep Contra-
bas. Ik weet nog goed hoe een 
zorgvrager tijdens mijn kennisma-
kingsgesprek naar mij toe kwam, 

als schuivend op haar achterwerk 
over de grond. Een tweede zorg-
vrager had een ringetje vast, 
draaide dit over de tafel en keek er 
naar. Ik dacht: ‘wat gebeurt hier?’. 
Dat is iets dat ik nooit zal verge-
ten, het eerste contact en gevoel 
bij de doelgroep (lees: onze doel-
groep).  
 
Ik wilde meer weten over deze 
zorgvragers. Wie zijn ze? Waar 
houden ze van? Waarom stellen ze 
bepaald gedrag? Hoe gaan de be-
geleiders daarmee om? … Voor mij 
vlogen de drie weken voorbij. Ik 
heb mij enorm geamuseerd en 
vond de periode veel te kort. Zo 
besloot ik om na mijn studies hier 
te komen solliciteren en ben ik op 
1 juli 2013 beginnen werken in het 
DVC.  
 
Ik begon als ondersteunende op-
voedster op 4 groepen, daarna rol-
de ik in de functie van leefgroep-
begeleidster en ben ik niet meer 
veranderd. Ik vond het interessant 
om eerst als ondersteunende te 
werken, omdat je heel veel ‘moet’ 
leren op korte tijd. De diversiteit 
van alle groepen vond ik enorm 
interessant en verrijkend.  
 
Toch ben ik blij dat ik vandaag als 
vast teamlid deel uitmaak van 
leefgroep Triangel. Dit is een leef-
groep met 9 volwassen zorgvra-
gers. Ik omschrijf Triangel als een 
complexe leefgroep waar continu 
geschommeld wordt tussen verzor-
ging en omgaan met gedrag. Het 
is een groep waar ieder individu 
een verschillende aanpak vraagt 
en waar we als team goed moeten 
bij stilstaan hoe wij onze aanpak 

S 

In elke Brug stelt één medewerker enkele vragen aan een andere mede-
werker van het DVC Heilig Hart. Elif Bilici, leefgroepbegeleider Dageraad 
Geel, stelt vijf vragen aan Kimberly Lowie, leefgroepbegeleider Triangel. 
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op de zorgvragers kunnen afstem-
men. Dat maakt de groep ook zo 
boeiend. Het zorgt er voor dat wij 
als team ook bij de pinken blijven. 
Elke zorgvrager is uniek op zijn of 
haar manier. En daar zijn wij als 
team ook van overtuigd.  
 
Wat zorgt er voor dat je jouw 
job graag doet?  
 
Ik hou er van om goed voor de 
‘gastjes’ te zorgen. Een mooie en 
propere afwerking vind ik héél be-
langrijk en vanzelfsprekend. Daar 
haal ik voor mezelf ook een grote 
voldoening uit. Proper scheren, 
parfumpje aan, crèmeke smeren, 
… Daarnaast probeer ik ook om 
kleine dingen aan te bieden zoals 
de broebelzuil aansteken, muziek 
aanbieden, bal geven, boekje 
klaarleggen, een knuffel geven, …  
 
Het zit in de kleine dingen. Kleine 
handelingen die voor onze zorg-
vragers een groot verschil op een 
dag kunnen betekenen. Je onder-
vindt als begeleidster dat de gast-
jes dit ook appreciëren en dit to-

nen ze elk op hun manier; een 
knuffel, een lach. Ik vind het fijn 
als ik na mijn werkdag met een 
goed en voldaan gevoel naar huis 
kan rijden.  
 
Mijn werk doe ik nog steeds met 
hart en ziel en dat is voor mij be-
langrijk. Ik merk wel dat er gedu-
rende de 6 jaar dat ik werk, minder 
tijd vrij is om eens iets extra’s aan 
te bieden aan de zorgvragers 
(uitstap, activiteit op of buiten de 
groep …). Hoewel we dit als groep 
echt proberen is dit niet meer van-
zelfsprekend. Dit is helaas een 
struikelblok waar we in de sector 
mee te maken krijgen. Tijd moet 
goed en correct besteed worden. Er 
komen heel veel extra taken en 
verwachtingen bij die gerealiseerd 
moeten worden op een dag. Dit 
gaat helaas wat ten koste van ex-
tra tijd voor onze zorgvragers. We 
kunnen enkel proberen om toch het 
onderste uit de kan te halen om 
hen de allerbeste zorg aan te bie-
den en hen een warme thuis te ge-
ven (met liefst zoveel mogelijk ex-
tra’s ;-) ).  
 
Wat is jouw vrijetijdsbeste-
ding?  
 
Mijn vrije tijd spendeer ik vooral 
samen met mijn gezin. Samen een 
leuke uitstap doen of eens goed 
gaan eten staan bovenaan mijn 
verlanglijstje. Daarnaast hou ik er 
van om tijd door te brengen met 
familie en vrienden. Ik ben het 
liefst onder de mensen. Zolang ik 
maar een babbeltje kan slaan ;-). 
In combinatie met mijn gezin, fa-
milie en vrienden is het voor mij 
noodzakelijk dat ik tussendoor kan 
sporten. Dat heb ik tijdens mijn 
zwangerschap ook erg gemist. Ik 
ben blij dat ik die draad opnieuw 
opgenomen heb. Het is voor mij 
een ideale manier om eens stoom 
af te blazen. Dit alles zorgt voor 
een (gezellig) drukke agenda. 
  
5. Wat zou je in jouw leven wil-
len realiseren?  
 
Ik wil vooral dat ik een goede op-
voeding kan geven aan mijn kin-
deren en dat zij een mooie toe-
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Dag van de Zorg 

 

komst tegemoet gaan. Ik wil hen alles kun-
nen geven dat ze nodig hebben om goed in 
het leven te staan. Voor mezelf heb ik alles 
wat ik moet hebben.  
Een warme thuis, twee schatten van kin-
deren, veel vrienden, een liefdevolle familie 
en een leuke job … Meer heb ik niet nodig om 
gelukkig te zijn. 

ag van de Zorg is een 
grootschalige opendeurdag 
van zorg- en welzijnsvoor-
zieningen en van onder-

wijsinstellingen, onderzoekscentra 
en bedrijven actief in de gezond-
heidszorg. Een unieke kans om 
een blik te werpen achter de 
schermen van zorg en welzijn anno 
2019. 

 
Nadruk op beleven 

De overkoepelende organisatie 
Dag van de Zorg koos dit jaar als 
thema ‘het brein’. We zochten en 
vonden een aanknopingspunt bij 
de bijzondere breinen van onze 
zorgvragers.  

 
We leggen de nadruk op het bele-
ven. De bezoekers iets laten erva-
ren, aan de lijve laten ondervin-
den, dat is deze keer onze bedoe-
ling.  

Met een groepje enthousiaste me-
dewerkers bedachten we deze in-
valshoeken: 

• Dansen. Of je nu de dans er-
vaart vanuit een rolstoel, of 

D 

 

je begeleidt een rolstoel 
doorheen de dans, een unie-
ke ervaring is het sowieso! Er 
komen in de namiddag zelfs 
jongeren dansen voor ons! 

• Alledaagse zorgen. Hoe 
draait een leefgroep? Welke 
alledaagse handelingen voe-
len helemaal anders met een 
bijzonder brein? 
En wat is basale stimulatie? 
Beleven doe je met al je zin-
tuigen ... 

• Een blik op de toekomst. 
Zorgtechnologie is een we-
reld in ontwikkeling. Er be-
staat al heel wat, en de toe-
komst brengt ons waar-
schijnlijk nog veel meer.  

• Basale stimulatie. Beleven 
doe je met al je zintuigen. 

• School. Wat is naar school 
gaan met een bijzonder 
brein? BO Ter Leie toont het 
je. 

• Eten en drinken. In de cafe-
taria kan je terecht voor al-
lerhande lekkers om te eten 
en te drinken. Je kan ook 

“De bezoekers 
iets laten  

ervaren, aan de 
lijve laten onder-

vinden, dat is  
deze keer onze 

bedoeling.” 
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eens proeven van specialle-
kes. 

Met dit programma denken we bij 
de bezoekers een indruk te kunnen 
nalaten van de zorg en ondersteu-
ning die wij hier alle dagen geven. 

 
Bezoek met een kroontje 

De organisatie ‘Dag van de Zorg’ 
verraste ons toen ze liet weten dat 
ze ons hebben uitgekozen voor het 
bezoek van Koningin Mathilde. Op 
vrijdag 15 maart mogen wij de ko-
ningin ontvangen en rondleiden.  

 
Het is een hele eer dat wij uitgeko-
zen zijn! Als ‘aan de buitenwereld 
tonen wat we doen’ kan dat tellen. 
Bij zo’n koninklijk bezoek hoort 
ook heel wat pers, dus ’s avonds 
en de dag daarna zitten we vol 
spanning voor tv en in de krant te 
bladeren. 

 
Omdat Dag van de Zorg de konin-
gin uitnodigt, hebben wij samen 
met hen het verloop van het be-
zoek besproken. 

Er zijn 3 verschillende aspecten 

tijdens dat bezoek: een gesprek 
met enkele zorgvragers, een acti-
viteit met zorgvragers en een be-
zoek aan 2 leefgroepen.  

Alles moet in een strak tijdssche-
ma gebeuren, dus wordt tot in de 
puntjes voorbereid. Omdat Dag 
van de Zorg dit jaar op vrijdag de 
klemtoon legt op ‘reset brein’ en 
daarmee o.a. focust op NAH (niet-
aangeboren hersenletsel), bezoekt 
de koningin leefgroep Akiz.  

Ook voor ‘het jonge brein’ vragen 
zij dit jaar aandacht, zo zetten op 
dinsdag 12 maart veel kinderdag-
verblijven hun deuren open. Ook 
bij ons krijgt de doelgroep ‘het 
jonge brein’, leefgroep Sfeer, be-
zoek van de koningin. 

 
Het weer zal bepalen of de activi-
teit binnen zal zijn, of buiten in de 
Leietuin. Bij mooi weer zal de ko-
ningin een toertje meefietsen met 
een aangepaste fiets. Bij minder 
goed weer of slecht weer zal ze 
meditatief dansen in Kameleon. 

 
We zwaaien koningin Mathilde 
met z’n allen uit bij een muziek-
moment in de polyvalente zaal.  

 
Het wordt hoe dan ook een hele 
belevenis, en wie weet zelfs iets 
wat we nooit meer zullen meema-
ken.  

 
En als de koningin terug ver-
trokken is, dan kunnen we alles 
klaarstomen om op zondag de be-
zoekers te verwelkomen …  

 
Bedankt aan iedereen die hier, op 
welke manier dan ook, aan mee-
helpt! 
 
Caroline De Coster 

“Op vrijdag  
15 maart  
mogen wij  
de koningin  

ontvangen en 
rondleiden.” 
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Eerste hulp bij verslikken 

ind 2018 gingen er - in een 
samenwerking tussen de 
logopedisten en de medi-
sche dienst - enkele work-

shops door met het thema: ‘Slik, 
wat te doen bij verslikken?’ 

De realiteit leert ons dat verslikken 
vaak voorkomt en ernstige gevol-
gen kan hebben. Van een collega 
die ’s middags net iets te gulzig 
dat broodje naar binnen werkt, tot 
de zorgvrager die zich verslikt in 
wat speeksel. Bij de ene stopt het 
na wat proesten en een rood ge-
zicht, bij de andere eindigt het met 
een zware slikpneumonie ... 

 

Belangrijk genoeg dus om een 
workshop in te richten! Collega’s 
die er bij waren, gaven aan dat het 
heel zinvol was, hoe ervaren ook. 
Naast wat theoretische info, wer-
den er tips en tricks gedeeld en 
ging het er vooral praktisch aan 
toe.  

We kunnen natuurlijk niet alles 
neerschrijven, en er zijn ook infofi-
ches naar iedere leefgroep ge-
bracht, maar we sommen de be-
langrijkste items nog eens op. 

E 

EERSTE HULP BIJ VERSLIKKEN 

Preventie 

• Bekijk de voedingsfiche  

• Zorg voor een aangepaste omge-
ving 

• De voeding en drank aanpassen 
volgens de richtlijnen 
(voedingsfiche)  

• Gebruik aangepast bestek en 
drankmateriaal  

• Belang van goede houding – con-
troleren van de hoofdsteun in 
functie van een goede nekverlen-
ging 

• Houd de aandacht bij het eten en 
drinken 

• TIJD geven om de slik af te wer-
ken – kleine happen onder oog-
hoogte – kleine slokken met 
drinkpauze  

• Wees alert op voedselresten in de 

mond – laat 15’ rechtop zitten na 

de maaltijd  

 

HELP, iemand verslikt zich!  
Wat is er te zien of te horen? 

• hoesten tijdens of na de voeding  

• verkleuring van het gelaat – rood, 
ontkleuren tot blauw worden  

• tranende ogen 

• hoorbare ademhaling (piepend, ro-
chelend) 

• ‘stille‘ aspiratie (GEEN hoesten, wel 
rood worden of ontkleuren, tranen 
in de ogen) 

• (ernstige) benauwdheid – onrustig 
gedrag waarbij de borstkas sterk 
ingetrokken wordt om lucht te krij-
gen 

• ruwe, hese stemgeving na de voe-
ding / stridor (=hoorbaar in- en 
uitademen) 

• SIGNALEREN aan medische 
dienst! 

“Collega’s die  
er bij waren,  
gaven aan  

dat het heel  
zinvol was, hoe 
ervaren ook.” 
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Bij verslikken ALTIJD 

• Blijf rustig 

• Roep een collega / contacteer de me-
dische dienst (7786)  

• Blijf bij de zorgvrager  en stel 
hem/haar gerust  

• Spannende kledij/borstriem losmaken  

Bij verslikken 

• NOOIT laten drinken 

• NOOIT armen omhoog heffen  

• NOOIT eigen veiligheid in gevaar 
brengen (GEEN vingers in de 
mond) 

• NIET vergeten de medische dienst 
te verwittigen 

Beoordeel de ernst 

LICHTE verslikking ERNSTIGE verslikking 

• Moedig het slachtof-
fer aan om te hoes-
ten 

• Blijf bij de zorgvra-
ger tot hij opnieuw 
ademt 

• Roep om hulp – collega – medische 
dienst (7786)  

• Sla 5x op de rug. Geen beterschap, 
geef 5 buikstoten  

• Niet ok? Herhaal afwisselend 5x 
rug, 5x buik 

• Vind je geen hulp en herneemt de 
ademhaling niet, voer dan het 
Heimlich manoeuvre uit  

OK? NIET 

• Blijf afwisselend  
5x rugkloppen, 5x 
buikstoten  

• Blijf herhalen tot 
probleem is opge-
lost of tot er me-
dische hulp is 

• Is er geen hulp in 
de buurt: Heim-
lich! 

Buiten het DVC: 
bel 112 

• Blijf observeren 
(temperatuur, 
alertheid, hoes-
ten,..) 

• Let op voor se-
cundaire verslik-
king of infectie  
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“Stilstaan bij  
wat je doet  

is belangrijk.” 

Stilstaan bij wat je doet is belang-
rijk. Niet iets doen “omdat we dat 
altijd zo doen”, maar stel jezelf in 
vraag. Doe ik dit op een verant-
woorde manier? Beschik ik over 
voldoende info? 

De beste preventie van slikonge-
vallen is om voeding toe te dienen 
in zo goed mogelijke omstandighe-
den: een rustig kader, het juiste 
materiaal, de juiste houding en 
zonder stress.  

Komt het toch tot verslikken? Alar-
meer de medische dienst en stel 
de eerste handelingen. Afhankelijk 
van de situatie is dat stabiele zijlig 
en mooi recht brengen om zo bra-
ken of stikken te vermijden. 

Heb je na het lezen van de infofi-
che nog vragen over hoe je nu 
precies stabiele zijlig doet of hoe je 
iemand makkelijk uit de rolstoel 
krijgt als die zich verslikt? Wil je 
concreet leren hoe te handelen bij 
verslikken? 

Laat dan een berichtje aan Nancy 
of Dennis. 

 

Nancy Demeyer en Dennis Boonen 

 

 

 

Is de situatie OK? 

• Blijf observeren 

• Breng de medische dienst op de hoogte  

• Hervat nooit zomaar het eten  

• Rapporteer aan begeleider die zorgvrager nadien begeleidt  

• Evalueer handelen in teamoverleg/medische dienst en be-
spreek verdere aanpak van de voedingssituatie /screening 
met logo 

Voel je je onzeker bij rugkloppen/buikstoten of Heimlich?  

Vraag bijscholing aan! 
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VOELSPRIETEN 

Kalender 

Maart 

01/03 Opkuis muziekweek 

05/03 Carnaval 

11/03 Overleg directie - zorgvra-
gersraad 

12/03 EHBO-cursus 
 Raad van bestuur 

15/03 Bezoek Koningin Mathilde 

16/03 Zegening met kracht 

17/03 Dag van de Zorg 

19/03 Brandoefening 

21/03 Introductie: motoriek 
 Ondernemingsraad 

25/03 Posterbeurs (tm 26/03) 

26/03 CPBW 

April 

02/04 Managementraad 

11/04 Crea-animatie 

16/04 Crea-animatie 

18/04 Secretaressendag 

23/04 CPBW 

30/04 De Brug verschijnt 
 Raad van Bestuur 
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KUS 

Familieberichten 

 

GEBOORTE 

Julie Boonen, 24 december 2018, 
dochtertje van Jo Van de Kauter 
en Dennis, verpleegkundige 

Mon Roose, 7 januari 2019, zoon-
tje van Elien Bytebier, leerkracht 
BO Ter Leie en kleinzoon van Lin-
da Van Herzeele, leefgroepbege-
leider Amethist 

Alixe Coopman, 15 januari 2019, 
dochter van Thomas en Joyce 
Deleersnyder, leefgroepbegelei-

der Topaas, en kleindochter Roos 
Haerynck, leefgroepbegeleider 
Hoorn 

OVERLIJDEN 

Mevrouw Margriet Corneillie, 19 
december 2018, moeder van Kat-
leen Vanhaverbeke, leefgroepbe-
geleider Sfeer en grootmoeder van 
Hadewych Callaerts, nachtbege-
leider 

Marc Strubbe, 22 december 2018.  
Marc verbleef bij Lier 

Jan Vanderstraeten, 23 december 
2018.  Jan verbleef bij Opaal 

Mario Bekaert, 1 januari 2019.  
Mario verbleef bij Akiz 

Senna Garcia Soto, 3 januari 2019.  
Sennah verbleef bij Domino 

Dean Houtmeyers, 6 januari 2019.  
Dean verbleef bij Sfeer 

Mevrouw Cecile Dhondt, 8 januari 
2019, schoonmoeder van Johny 
Cogge, kine 

Mevrouw Anne T’Jampens, 6 janu-
ari 2019, moeder van Daphné 
Dinneweth, medewerker distribu-
tie 

Yvette Staelens, 14 januari 2019.  
Yvette verbleef bij Hoorn 

Mevrouw Jacqueline Lootens, 16 
januari 2019, schoonmoeder van 
Katrien Devriese, leefgroepbege-
leider Aquamarijn, grootmoeder 
van Stefanie Missant, leefgroep-
begeleider Schakel 

Mevrouw Lutgard Du Pré, 11 janu-
ari 2019, grootmoeder van Tangie 
Niville (leefgroepbegeleider Mec-
cano) en Joris Matthys 
(leefgroepbegeleider Sjabloon) 

De heer Juliën De Prest, 19 januari 
2019, grootvader van Delphine 
Demilde, leefgroepbegeleider Lier 

Mevrouw Julienne Dhuyvettere, 20 
januari 2019, grootmoeder van 
Annelies De Loof 
(onthaalmedewerker) en moeder 
van Nadine De Loof (vroeger 
werkzaam bij Sjabloon) en 
schoonmoeder van Marleen De 
Wispelaere (vroeger werkzaam 
op Puzzel) 

De heer André Delagrense, 25 ja-
nuari 2019, grootvader van Caro-
line De Coster, stafmedewerker 
vorming en kwaliteit 

Zuster Maria Pia, 31 januari 2019   

Mevrouw Simonne De Pourcq, 2 
februari 2019, moeder van Karine 
Haerinck, diensthoofd kine 

Mevrouw Marguerite Vande Cas-
teele, 11 februari 2019, moeder 
van Katrien Laloo, ergotherapeu-
te 
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JOUW HANDJES 

 

Ik voel me gelukkig, ik voel me blij 

Met jouw handjes in de mijne gaan we op ontdekking in de wereld 

Met je 10 vingertjes dat is het fijne 

Er is zoveel om je heen wat je uit jezelf niet voelen of pakken kan 

Laat me je helpen 

Laten we samen op ontdekking gaan. 

Van op mijn schoot, vanuit je stoel 

Ervaar het maar dat nieuwe gevoel 

 

Ik voel me gelukkig, ik voel me blij want 

Kijk, je bent wakker, je bent erbij 

Luister maar naar mijn stem, naar mijn gepraat 

Ja, ik ben het die bij je staat 

Wat geritsel, wat ritmiek, 

Dan weer hard, dan weer zacht 

Misschien komt er nog een geluidje waarop je wacht? 

 

Ik voel me gelukkig, ik voel me blij want 

Ik mag je prikkelen, ik mag je raken 

Met voor jou verrassende nieuwe smaken 

Bitter, zuur, zoet of zacht 

Wat is de smaak die je nu verwacht? 

Een beetje geslik, een beetje gesmak 

Geniet en ervaar maar op je eigen tempo, 

Op je gemak. 

 

Ik voel me gelukkig, ik voel me blij want 

Ik mag je prikkelen, ik mag je bereiken 

Kom, laten we samen naar de wijde wereld kijken 

Blauw, groen, zwart, wit of geel  

Al die vormen en kleuren, er is zoveel te zien, 

Zo oneindig veel 

 

Ik voel me gelukkig, ik voel me blij want 

Ik mocht dat allemaal samen met je delen 

En diegene dat ben jij 

 

Catherine Bourgeois 


