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VRIJWILLIGER  
GEZOCHT 

Cafetaria Borgwalhoeve  
op donderdagnamiddag 

Spreekt vrijwilligerswerk in onze cafetaria jou 

aan? 

Hou je van sociaal contact? 

Steek je graag de handen uit de mouwen? 

Heb je tijd om ons team te versterken op  

donderdagnamiddag tussen 14u en 17u? 

 
Interesse? Meer info? Contacteer 

heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be 

 

PS: Lees de getuigenis van vrijwilligster  

Marleen verderop in deze Samen. 

JOBSTUDENT  
GEZOCHT 

 
Student in huis die deze zomer een centje 

wil bijverdienen? 
 
 

In campus De Nieuwe Brug (Deurle) zijn we nog op zoek naar een jobstudent deze 
zomer! 
Interesse? Laat het ons weten: 
geert.casteleyn@ebergiste.broedersvanliefde.be 
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Beste lezer 
 
 
Misschien is het jullie reeds opgevallen of misschien ook niet maar ons contactblad 
Samen bestaat ondertussen reeds 25 jaar. Samen heeft naast het brengen van het 
reilen en zeilen van wat leeft in de voorziening ook een verbindend karakter. Het 
draagt bij tot gemeenschapsvorming: cliënten, medewerkers, vrijwilligers en netwer-
ken vormen samen één grote familie die we Ebergiste noemen. De naam ‘Samen’ 
werd destijds niet zomaar gekozen als naam voor het contactblad. Het geeft aan dat 
het geven van warme, goede zorg een gezamenlijke opdracht is voor iedereen die bij 
de werking betrokken is. 
 
Wat vindt een cliënt belangrijk? Wat creëert een meerwaarde in iemands leven? Wat 
leidt tot eigenwaarde, wat maakt iemand betekenisvol? Het antwoord op deze vra-
gen kan voor elk van onze cliënten verschillend zijn. Het stellen van deze vragen is 
dan ook belangrijk voor het kunnen aanbieden van zorg op maat. Voor de invulling 
van deze vragen staan we er gelukkig niet alleen voor. Medewerkers, vrijwilligers, 
netwerken van cliënten, externe partners,… allen dragen hiertoe bij. Het samen op 
weg gaan in deze opdracht zorgt voor verbondenheid. We hebben het gevoel er niet 
alleen voor te staan. Maar verbondenheid is veel meer dan een gevoel: het gaat ook 
over ‘deel uitmaken van dit groter geheel’, met de grote familie die we Ebergiste noe-
men. Op deze manier krijgt elkeen betekenis in dat grotere geheel. Mijn dank gaat 
dan ook uit naar elkeen die elke dag opnieuw invulling geeft aan deze betekenis van 
‘samen’. 
 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier  

 
Luc Aelbrecht 

Waarnemend algemeen directeur 

Redactioneel  



 SAMEN   >   5 

 

Hieronder staan de gegevens van de mensen die zich kandidaat hebben gesteld voor 
een zorgmodule en hun contactgegevens. Omdat er niet meer kandidaten zijn dan 
beschikbare mandaten, hoeven we geen verkiezingen te organiseren. Dit betekent dat 
elke kandidaat automatisch verkozen is. Als je wil dat bepaalde zaken aan bod komen 
tijdens het collectief gebruikersoverleg voor de komende periode, neem je best con-
tact op met één van deze vertegenwoordigers.  

VERTEGENWOORDIGERS 

GEBRUIKERSRAAD 2023—2027 

DE NEVE ANGELICA - zorgmodule: zorg intensief Bosdreef 
tomboonenforpresident@gmail.com - 0471/ 09 40 55 
Ik werk op het Internaat Onze Lieve Vrouw Presentatie in Ledeberg. 
Sinds 2019 ben ik lid van het Collectief Gebruikersoverleg en sinds kort 
ook vertegenwoordiger van de Interne Klachtencommissie. 
Gino de Neve is mijn grote broer die verblijft in Borgwal (Vurste). 
 

VERMEULEN CHRISTIANA - zorgmodule: zorg Gaverland 
vermeulen.chr@hotmail.be - 09/369 53 92 
Ik ben de mama van Ewald Driesen, bewoner van leefgroep Zwanebloem /  
Gaverland / Borgwal. 
Sedert de eerste vergadering van de gebruikersraad ben ik lid. 
Met hart en ziel tracht ik bij te dragen tot het welzijn van onze bewoners. 
Ik ben ook actief in het oudercomité Borgwal. 
Beroepshalve heb ik altijd een administratie functie (boekhouding) uitgeoefend. 
 
BOVYN ADELAÏDE - zorgmodule: ondersteuning intensief Huize Vander Schueren 
adelaide.bovijn@proximus.be - 0474/51 90 87 

Ik ben de mama van Baert Evelyn, bewoonster van Huize Vander 
Schueren te Sint-Lievens-Houtem. 
Beroepshalve was ik zorgleerkracht, zowel in het buitengewoon 
als in het gewoon lager onderwijs.  
Reeds meer dan 15 jaar ben ik lid van de gebruikersraad. In het 
verleden ben ik ook secretaris geweest van de vergadering. 

 

HOLLEBOSCH SABINE - zorgmodule: ondersteuning intensief De 
Nieuwe Brug - Sabine.hollebosch@telenet.be - 0486/48 58 04 
Ik ben mama van Jef en Joost Ouvry. Beiden wonen in de Nieuwe 
Brug.  
Ik heb zelf gewerkt in Ten Dries Landegem als ortho-agoog en ben 
dus vertrouwd met beleidsmatige aspecten van een voorziening.  
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WYFFELS WARD - zorgmodule: ondersteuning intensief Zevenhuizen 
edwardwyffels@yahoo.com - 0491/75 01 54 of 09/282 36 29 

Ik ben de papa van Kobe, bewoner van Zevenhuizen. 
Sedert 2012 lid van de gebruikersraad en momenteel voorzitter. 
Sedert 2009 actief vrijwilliger in het LOC Zevenhuizen. 
Ik heb beroepsmatig gewerkt als medewerker van de sociale 
dienst binnen een psychiatrisch ziekenhuis.  
 

… in een notendop: 
Collectief   

gebruikersoverleg  
 

Het collectief gebruikersoverleg is een 
groep mensen die samenkomt om te 

spreken over de zorg en ondersteuning 
in de voorziening. Het is wettelijk  

verplicht dat de gebruikersraad overleg 
heeft met de directie. De gebruikers-

raad bestaat uit een groep mensen die 
gekozen zijn om de stem van de cliën-
ten te vertegenwoordigen. Ze hebben 

een belangrijke rol omdat ze advies ge-
ven aan de directie over alle zaken die 
belangrijk zijn voor de voorziening. De 
gebruikersraad wordt verkozen onder 
de wettelijke vertegenwoordigers voor 
een periode van vier jaar. Het collectief 

gebruikersoverleg komt vier keer per 
jaar samen om te vergaderen.  

 

Wist je dat … 
 

je de verslagen van dit overleg kan  
nalezen op onze website? 

https://www.ebergiste.be/publicaties/ 

DELEU ANNE-MARIE - zorgmodule:  
ondersteuning intensief Zevenhuizen - 
annemarie.deleu@outlook.be  
0474/18 15 88 

Ik ben de mama van  
Servaas Delbaere, bewo-
ner van Zevenhuizen. 
Sedert een paar maan-
den ben ik lid van LOC 
Zevenhuizen.  
 

Beroepshalve werk ik als zelfstandige in 
een notariskantoor. 

 
MICHIELS ROBERT - zorgmodule: dagac-
tiviteit dagcentrum Het Veer 
robert.michiels7@telenet.be  
0490/437319 of 09/230 33 88 
Ik ben de papa van Steven die driemaal 
per week deelneemt aan de activiteiten 
in dagcentrum Het Veer. Steven doet 
ook 2 dagen begeleid werk in het colle-
ge van Melle.  
Ik ben sinds 2015 lid van de gebruikers-
raad.  
Beroepshalve was ik werkzaam bij de 
Fod. Financiën als Ontvanger bij de 
dienst Registratie en Domeinen. 

https://www.ebergiste.be/publicaties/
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Nachtbegeleiders zijn minder 
belangrijk? 

 
Nachtbegeleiders zijn niet minder be-
langrijk dan dagbegeleiders. Sommige 
mensen denken dat nachtbegeleiders 
minder belangrijk zijn dan dagbegelei-
ders, omdat ze minder zichtbaar zijn 
voor familie en bezoekers. Maar nacht-
begeleiders spelen een cruciale rol in 
het waarborgen van de veiligheid en het 
welzijn van de bewoners tijdens de 
nacht. 
 
 
 

HET LEVEN ZOALS HET IS… 

ALS DE NACHT VALT 

Er zijn verschillende misvattingen over 
het werk van een nachtbegeleider in een 
voorziening voor mensen met een be-
perking. Sommige mensen denken bij-
voorbeeld dat nachtbegeleiders alleen 
maar slapen terwijl ze betaald worden. 
Maar dat is niet waar. Nachtbegeleiders 
werken 's nachts en zijn altijd alert om 
te zorgen dat onze bewoners veilig zijn 
en de zorg krijgen die ze nodig hebben. 
Ze zijn beschikbaar om bij te springen 
wanneer er 's nachts iets gebeurt en om 
hulp te bieden bij verschillende taken 
zoals persoonlijke verzorging of medica-
tie. Nachtbegeleiders hebben een be-
langrijke rol in het bieden van zorg en 
ondersteuning aan mensen met een 
beperking en verdienen waardering voor 
het belangrijke werk dat ze doen.  

“Een douche voor het slapengaan, nog 
een toiletbezoek, of voor wie het nodig 
heeft nog een verse luier… we doen er 
alles aan om alle bewoners een comfor-
tabele nachtrust te bezorgen.” 
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Nachtbegeleiders hebben geen 
band met de bewoners? 

 
Omdat nachtbegeleiders minder tijd 
doorbrengen met bewoners dan dagbe-
geleiders, denken sommige mensen dat 
ze geen sterke band hebben met de 
bewoners. Maar nachtbegeleiders bou-
wen wel degelijk relaties op met de be-
woners en zorgen voor een gevoel van 
veiligheid en vertrouwen. 
 
“We genieten van onze ritueeltjes voor 
het slapen gaan. Christine bijvoorbeeld 
kijkt graag nog wat TV voor het licht uit 
gaat. We nemen onze tijd om de bewo-
ners in te stoppen en slaapwel te wen-
sen.” 

Nachtbegeleiders doen geen  
interessant of uitdagend werk? 

 
Sommige mensen denken dat het werk 
van een nachtbegeleider saai en repeti-
tief is, maar het tegenovergestelde is 
waar. Nachtbegeleiders worden vaak 
geconfronteerd met onverwachte situa-
ties en moeten snel en effectief kunnen 
handelen om de veiligheid van de be-
woners te waarborgen. 

“Wie denkt dat er ‘s nachts niets te bele-
ven valt, heeft het helemaal mis.” ver-
telt nachtbegeleidster Rozemie. “Na 
een uitstap naar Windekind bijvoor-
beeld is er een berg was– en plooiwerk 
te doen.” 

“Het is soms ook een uitdaging om met 
onverwachte situaties om te gaan. Zoals 
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bijvoorbeeld toen één van de bewoners 
het toilet gebruikte als papierversnippe-
raar. Of wanneer de living en badkamer 
overhoop gehaald worden. Dan zitten 
wij niet stil maar zorgen we wel in stilte 
dat alles klaargestoomd wordt voor een 
nieuwe dag.” 

Daarom bedankt collega’s van de nacht, 
voor het werk dat jullie doen! 
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WALZ met de W van WAAAW 

Wat zijn de raakvlakken tussen de be-
wegingswereld van iemand met een 
beperking en een dans als de wals? In 
een ongewone, beeldende en ontroe-
rende opstelling nodigen een cellist, een 
zanger, een fluitist en een danser het 

publiek uit om te kijken, voelen en – wie 
weet – ook dansen.  

Orthoagoge Esther was erbij en vertelt:  
"Ik kwam, zag, beleefde en bewonderde:  
- instrumenten en artiesten die onze 

Het muziekgezelschap Klankennest Soundnest Nid sonore ging aan de slag met beken-
de muziek van Johann Strauss en herinterpreteerde enkele walsen in beweging en 
klank, met en voor mensen met mentale en/of fysieke beperkingen, en mensen met 
dementie. Met als resultaat WALZ met de W van Waaaaaw want dat is wel het minste 
wat je kan zeggen. In april kwamen ze twee voorstellingen brengen in Borgwal. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063562932837&__cft__%5b0%5d=AZWUYMSVGMHNeb4EodyPLDFYPFGFj0WqXBhJLV4xRrmNdgTNIodfoMRLjxj8qhLtbhTPJD0N3TKqdymTBW0XDLvqmVygFa3OZCWn2ySf8YN_6VHI3IrU5oj5_AnSM9FdEwL79RjvKxG4SfNVlZLl5_tfMPkZzbY3wLpr-BKN5xvhatvIq1UL9Qt6Gkli
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interesse en nieuwsgierigheid opwekten, 
- lachende gezichten, maar ook gezich-
ten vol verbazing of ontroering, 
- de stille genieters én bewoners, bege-
leiders, ergo’s die uitbundig meededen, 
- hartverwarmende interacties tussen de 
artiesten en het publiek. 
Ik ben blij en dankbaar dat we er via 
WALZ in slaagden om een stukje cultuur 
onder de vorm van dans en muziek tot 
bij de bewoners te brengen."  

Reporter Stéphanie vult aan: "Dat mu-
ziek zorgt voor verbinding wisten we al, 
maar deze dames tillen verbinding naar 
een hoger niveau. Hun oogcontact en 
glimlach openen de deur, dans en mu-
ziek vullen de ruimte… het voelde aan 
als samen bijzonder." 

 
 
 
Lees zeker ook de getuigenis van ergo-
therapeut Manon op de volgende pagi-
na. 
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We hebben de smaak van Walz te pakken. 
 
“Eerst en vooral, ongelooflijk wat Klankennest kan doen met dans, muziek en 
zang… Vooraf had ik wat schrik voor het dansgedeelte… Gaan ze de bewoners 
wel meehebben in hun verhaal, gaat het dansgedeelte niet te veel overheer-
sen,… 
Maar vanaf het begin viel die schrik bij mij weg. De manier waarop jullie in 
interactie gingen met onze bewoners, gaande van een knipoog tot een lach of 
het vasthouden van een instrument, tot deelnemen aan een dans, was onge-
looflijk! 
 
Prachtig hoe jullie het contact niet schuwden en iedereen op een eigen manier 
probeerden te bereiken. De kracht die uit jullie stemmen, instrumenten en be-
wegingen kwam, brachten jullie over op onze bewoners. 
 
De bewoner die ik meenam naar de voorstelling was de laatste weken meer-
dere uren per dag aan het schreeuwen, ik was er dan ook op voorbereid om 
ieder moment te kunnen vertrekken indien hij dit ook tijdens de voorstelling 
zou doen, maar jullie hadden hem zodanig mee in jullie stuk, dat hij echt op-
recht kon genieten, zonder schreeuwen. 
 
Bedankt voor jullie inzet en onvoorwaardelijke acceptatie naar onze bewoners 
toe, steeds welkom voor een “encore”.” 
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ZEVENHUIZEN 

NEEMT AFSCHEID  

Serge Monfrans  
17/10/1958 - 6/3/2023  

Serge, 
 
Eenvoud 
No nonsense 
Recht door zee 
 
Muziek, DJ met cassetjes en CD’s 
Gepassioneerde Buffalo met vlag en 
wimpel 
 
Bugs Bunny, jouw mascotte 
 
Serge, zo kennen we jou 
Vroeger 
Nu 
Morgen 
Altijd 
 
We zullen je nooit vergeten. 
 
Team en bewoners Zevenhuizen 
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PASEN 

Om 10 uur al op weg naar De Nieuwe 
Brug in Deurle. Bewoners Danny, Alex 
en François stonden al, op hun paas-
best, vertrekkensklaar. 

Geen gewone zondag, neen, het was 
immers Pasen, “het feest van Jezus’ 
verrijzenis”. Iedereen was in een opper-
beste stemming. Ook de lentezon was 
van de partij. 

Op Palmzondag, Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag bracht Donald, vrijwillige 
chauffeur voor zowel de Nieuwe Brug 
als De Rank, de bewoners naar de kerk-
diensten in De Pinte, Deurle en Zever-
gem. 

Deze week hadden de bewoners al 
paaseieren geraapt in Vurste op het 
domein Borgwal, wist een bewoner mij 
te vertellen. Een medebewoner ver-
trouwde mij toe dat de chocolade heel 
lekker was... 

Nadat iedereen plaatsgenomen had in 
het busje vertrokken we samen naar De 
Rank aan de Spoorweglaan om ook daar 
bewoners op te halen. 

Misdienaar Rudy wachtte ons bij de par-
king op. Ook Patrick, Mireille en Willy 
stapten mee op het busje voor een rit 
naar de St.-Niklaas van Tollentijnkerk. 

Paul is vrijwiller van De Nieuwe Brug en van De Rank. Iedere zondagvoormiddag haalt 
hij bewoners in de 2 locaties op om naar de eucharistieviering te gaan. Dit is zijn te-
rugblik op Pasen. 

Gelukkig dat we wat vroeger vertrokken 
waren. Stilaan vulde de parking zich 
helemaal. 

Bij het binnenkomen van de kerk klonk 
het lied "I have still faith in you" (Ik ge-
loof nog wel in U). 

Onder leiding van een enthousiaste pas-
tor Sanne werden de paasliederen door 
het gelegenheidskoor herhaald. De 
vreugdevolle stemming zat er meteen 
in. 

De bewoners namen plaats en luister-
den naar de zangers en de blok- en 
dwarsfluitspelers. 

Door het kerkgebouw klonken de lie-
deren: "Comment ne pas te louer", "Dit 
kleine licht van God schijnt over mij en 
jou", "Vandaag is Christus verrezen", 
"Pasen, feest voor wie geloven: Jezus is 
koning van ons hart", "Ga in het licht 
van de Heer" en "Alles begon met God". 
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De aanwezige kerkgemeenschap luister-
de samen met de bewoners van De 
Rank en De Nieuwe Brug naar het ver-
haal van Jezus dat op veel plekken 
steeds opnieuw wordt verteld als een 
hoop- en vreugdevolle boodschap. 

Samen baden wij opdat ons "stenen 
hart" zou plaats maken voor een teder 
hart. 

Er werd gebeden en gezongen voor en 
met elkaar, om het licht van Pasen in 
eigen hart, voor vrede, om kracht om 
het leven te helpen dragen voor wie het 
moeilijk hebben, voor wie lijden, ziek of 
gestorven zijn, om meer geloof. Alle 
vreugde en verdriet, het is ons verhaal 
met Hem, vrees niet! 

Na de paasviering keerden de bewo-
ners, met een chocolade paasei in de 
hand, naar hun woonplaats terug voor 
het paasmaal. 

Dat de bewoners er graag bij waren 
zeggen ze niet zozeer met woorden, ze 
laten het vooral voelen. Niet alleen voor 
hen maar ook voor mij een dag om niet 
te vergeten! Zalig Pasen aan iedereen! 

Paul V.  
vrijwilliger voor De Rank  

en De Nieuwe Brug 
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PAASEIERENRAAP 

Niet elke paashaas is fan van regen. 
Maar wat gemiezer houdt onze glimlach 
niet tegen, want heel veel bezoekers in 
Borgwal komen paaseitjes zoeken en 
dat maakt ons alleen maar blij. 
Van groot tot klein staan ze maar al te 
graag op de foto met één van de paas-
haasjes. Ondertussen legt onze paaskip 
flink wat eieren in het bospark. Ook de 
bewoners van Borgwal doen mee met 
de zoektocht naar eitjes.  
En in de Borgwalhoeve konden bezoe-
kers zich achteraf lekker opwarmen.  
 

Vrolijk Pasen iedereen! 

De paashaas vertelt: 
“Tijdens de paaseierenraap bracht de 
paashaas niet enkel lekkere eitjes naar 
Borgwal maar hij kreeg zelf ook een 
mooi geschenk. Een kleine jongen 
bracht fier zijn tutjes mee om aan de 
paashaas te geven en werd zo weer een 
beetje groter. Heel aandoenlijk!! 
De tutjes krijgen een mooi plekje aan de 
paasboom. 
En zo zit elke dag in Borgwal vol met 
grote, kleine, onverwachte maar vooral 
mooie momenten!” 

De zon durfde zich niet tonen tijdens de paaseierenraap in Borgwal, toch waren er 
heel wat inschrijvingen en liet niemand zich ontmoedigen door wat regendruppels.  
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OPROEP 

De communicatiedienst van de Broeders 

van Liefde gaat voor ambassadeurs.  

 
Ze willen organisaties aanmoedigen om 
zelf verhalen te maken via medewer-
kers, cliënten of hun netwerk of vrijwil-
ligers op sociale media in plaats van 
alles zelf te creëren. Hopelijk is het deze 
zomer aan ons om ons verhaal te delen. 
Maar we hebben jouw hulp nodig. Daar-
om doen we een oproep aan ouders, 
broers en zussen van cliënten die een 
persoonlijk verhaal willen maken in een 
korte video. Het liefst over een zomers 
uitstapje of een familiebezoek.  

 

Een inspirerend voorbeeld? 
Een voorbeeldfilmpje van stories van de 
Broeders van Liefde. Via YouTube kan je 
alvast eens kijken naar Michiel Vos van 
OC Sint-Ferdinand. 

Ja ik wil! 
Zie jij dit wel zitten? Ben je een 
beetje handig met het maken van 
een kort filmpje met je GSM?  
 
Geen zorgen: We bezorgen jou een 
checklistje met alle tips tijdens het 
filmen. 
  

Interesse?  
Laat het weten aan Stéphanie, onze 
stafmedewerker communicatie.  
 
stephanie.lucidarme 
@ebergiste.broedersvanliefde.be 
 
dan kunnen we de nodige afspra-
ken maken. 
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ONDERNEMERS VOOR DE KLAS 

Vlajo wil bruggen bouwen tussen het 
onderwijs en het bedrijfsleven. Zo kun-
nen beide partijen van elkaar leren en 
beter op elkaar aansluiten. Leerlingen 
kunnen door dit project ervaren hoe het 
is om in het werkveld te staan. Zo kun-
nen ze gerichtere keuzes maken in hun 
opleiding en beroepskeuze. 

Ebergiste gaf een gastles voor twintig 
leerlingen van het 6de jaar gezondheids- 
en welzijnswetenschappen in het Onze-
Lieve-Vrouwcollege in Zottegem. Tijdens 
de gastles werd de Ebergiste doelgroep 
voorgesteld, alsook de visie in cliënten-
ondersteuning en het werk van begelei-
ders en medewerkers. Aan de hand van 
diverse voorbeelden werden de ver-

Ebergiste deed mee aan 'ondernemers voor de klas', een project van Vlajo. Dit is een 
organisatie die korte gastlessen geeft aan scholen door gastdocenten uit de profit- en 
non-profitsector. Leerlingen kunnen zo hun eigen sterktes ontdekken en verder ont-
wikkelen. 

wachte competenties geïllustreerd. Het 
was een unieke kans om jonge mensen 
warm te maken voor de sector en doel-
groep van Ebergiste. Enkele leerlingen 
waren geïnteresseerd om de cliënten te 
ontmoeten. 
 
Het was een mooi en verbindend initia-
tief die binnen Ebergiste ook gekoppeld 
is aan de mobiele outreach die wij voor-
zien en die ons personeelspunten ople-
veren.  

 
Toby De Blauwer 
stafmedewerker  
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TERUGBETALING VAN EEN HULPMIDDEL? 

Nadat u een hulpmiddel hebt gekocht, 
kan na enige tijd een aanpassing of aan-
vulling nodig zijn, bijvoorbeeld omdat 
een onderdeel vervangen moet worden 
of omdat er een verandering is in uw 
functioneren. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om een extra stuk rail bij een plafondlift 
of aanvullingen bij een signaleringssys-
teem. 

Het is dan niet nodig om het volledige 
hulpmiddel te vervangen. 

Er zijn drie mogelijke situaties. Wat kunt 
u in die situaties doen om een tege-
moetkoming te krijgen? 

1. De goedkeuring voor het hulpmiddel 
is nog geldig en er is nog budget van 
het toegekende refertebedrag beschik-
baar.  
 
Bezorg een motivatie aan het VAPH. De 
aanpassing of aanvulling kan nog behan-
deld worden binnen de lopende beslis-
sing.  
 
2. De goedkeuring voor het hulpmiddel 
is nog geldig, maar het resterende bud-
get van het toegekende refertebedrag 
is ontoereikend en de opleg bedraagt 
meer dan 300 euro bovenop het toege-

Op de website van het VAPH staat relevante info over hulpmiddelen. Het is een aanra-
der om deze website in de gaten te houden: www.vaph.be 
Lees hier alvast het artikel over hoe je een terugbetaling kan vragen van een aanpas-
sing of aanvulling van een hulpmiddel. 

kende refertebedrag.  
 
U kunt een aanvraag voor een verhoog-
de tegemoetkoming vanwege een zeer 
uitzonderlijke zorgbehoefte indienen. 
Meer informatie daarover vindt u op de 
website.   
 
3. De goedkeuring voor het hulpmiddel 
is niet meer geldig. De kostprijs van de 
aanpassing of aanvulling is hoger dan 
300 euro. 
 
U kunt een aanvraag indienen voor een 
tegemoetkoming die niet in de referte-
lijst is opgenomen (niet-refertevraag). 
De noodzaak aan de aanpassing of aan-
vulling moet duidelijk worden aange-
toond door een multidisciplinair team in 
een multidisciplinair verslag (module D). 
De vraag zal dan worden beoordeeld 
door de bijzondere bijstandscommissie. 
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Veiligheid & preventie 
 
Binnen Ebergiste brengen we het thema 
brandveiligheid geregeld onder de aan-
dacht. We geven alle medewerkers de 
uiteenzetting omtrent de branddetectie, 
de werking van de brandcentrale en de 
evacuatieprocedure. 
Daarnaast krijgen ze ook een praktische 
toelichting van een deskundige van onze 
externe dienst voor preventie. 
We stellen tevens de handige folder vol 
tips van de overheid in de kijker!  
www.speelnietmetvuur.be  

Wetenschappelijk onder-
zoek, iets voor jou? 
Het VAPH zet actief in op wetenschap-
pelijk onderzoek. Zo kunnen we vast-
stellen welke noden er zijn en kunnen 
we voorstellen doen om het beleid be-
ter te maken. Bij veel onderzoek is de 
bijdrage van mensen met een handicap 
erg belangrijk. Ook jij kunt daarbij hel-
pen.  
 

Waarom? 
Als mensen deelnemen aan onderzoek, 
krijgt het VAPH betere inzichten. Ook 
voor de deelnemers zelf kan het waar-
devol zijn. Via het onderzoek krijgen 
mensen met een handicap zelf een stem 
en kunnen ze mee bijdragen aan het 
beleid. Zo kunnen zij zelf aangeven wat 
ze belangrijk vinden, wat zij van iets 
denken, wat zij nodig hebben …  
 

Mag het VAPH jou contacte-
ren voor hun wetenschap-
pelijk onderzoek? 
 Log in in het e-loket mijnvaph.be. 

 Ga naar het menu Naam en voor-
naam, selecteer Profiel en 
dan Overzicht. 

 Klik op de knop Wijzigen ter hoogte 
van de titel Wetenschappelijk on-
derzoek. 

 Selecteer Ja als u geheel vrijblijvend 
wilt deelnemen aan wetenschappe-
lijk onderzoek voor het VAPH. 

 Klik op Bewaren om uw keuze te 
bevestigen. 
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DISTELVINK OP KAMP 

Het blijft speciaal, ons jaarlijks leef-
groepkamp. Met 2 busjes, enthousiaste 
bewoners en begeleiders én ons goed 
humeur zetten we op een zonnige mid-
dag aan richting kust. De Haan zal ko-
mende week onze uitvalsbasis zijn. 
 
Onze eerste stop is het Valeirken in Ga-
vere. Eerst even onze magen gaan vul-
len (’t is daar lekker en telkens worden 
we vriendelijk onthaald!). 
 
  

Het jaarlijks woongroepkamp was er voor Distelvink eentje om te genieten met een 

grote G. Dit kampverslag vertelt er je alles over. 

Na wat omleidingen komen we aan bij 
onze vakantiewoning. Enkele bewoners 
worden nog enthousiaster. Het is duide-
lijk, het wordt genieten met een grote 
G. 
  
We hebben genoten van de teugen fris-
se lucht tijdens deugddoende wandelin-
gen. Met enkele bewoners gingen we in 
Middelkerke ontspannen in een bele-
vingsbad. Een aanrader als je het ons 
vraagt. Goed ingeduffeld gingen we 
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zelfs in de duinbossen ons “4-uurtje” 
gaan nuttigen waar enkele waaghalzen 
genoten van een wel erg lange glijbaan. 
We deden gezellige terrassen, we be-
zochten de wekelijkse markt, een BBQ 
ontbrak ook niet. 
  
Hoe dan ook, met of zonder zon, de 
“warmte” was van de partij. 
 
Toch al stiekem een beetje aftellen naar 

volgende keer. 
 

Team Distelvink 
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ALS LIEFDE HOOGTIJ VIERT 

Twee mensen die elkaar graag zien, 
dat is bijzonder! 

  
Dominique is Dominique, 

zo helemaal anders dan Rudy. 
  

Ze zijn als twee puzzelstukjes 
heel verschillend 

en toch perfect bij elkaar passend. 
  

Dat is graag zien… 
  

Dankjewel Rudy en Dominique, 
om ons samen te brengen ter gelegen-

heid van jullie 15-jarig samenzijn 
en jullie ja-woord aan elkaar. 

 
Dankjewel om ons jullie liefde te tonen. 

 
Van harte proficiat! 
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Op 21 april was het alle hens aan dek in 
De Rank. Rudy en Dominique vierden 
namelijk hun 15-jarig jubileum. Het feest 
was door corona telkens weer uitge-
steld. Een reden temeer om er nu iets 
speciaals van te maken. Het werd voor 
beiden een wervelende namiddag vol 
vreugd, emoties en vooral gezelligheid 
met vrienden en familie. 
 
Dominique leerde Rudy kennen in De 
Nieuwe Brug. Al vlug ontstond tussen 
beiden een speciale band gebaseerd op 
begrip en respect voor elkaar. Hun ver-
schillende karakters vulden elkaar zo 
goed aan dat dit uit uitgroeide tot het 
harmonische koppel dat ze vandaag zijn. 
Op 1 juli 2022 werd hun diepe wens 
werkelijkheid. Ze verhuisden naar een 
appartement in de nieuwbouw van De 
Rank waar ze nu verder bouwen aan 
hun toekomst. 
 
Wij wensen hen dan ook alle geluk toe. 

 
Papa van Dominique 
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Bedankt Lieve Peeters voor de supermooie fotoreeks van dit feestelijk gebeuren. 



  26   >   SAMEN 

 

Bij Ebergiste werken vrijwilligers in alle locaties. Ze doen 
verschillende taken en activiteiten die het dagelijks leven 
voor de cliënten aangenamer maken. Zo kunnen ze nieu-
we mensen ontmoeten en deelnemen aan extra activitei-
ten die passen bij hun interesses. Het gaat om heel gewone 
dingen waar we allemaal van kunnen genieten. 
Eén keer per jaar, begin maart, tijdens de “Week van de vrijwil-
liger”, organiseert Ebergiste een bedankingsfeest voor alle vrijwil-
ligers. Zo willen ze hen in de bloemetjes zetten en bedanken voor hun 
inzet. We laten twee vrijwilligers aan het woord die vorig jaar de stap naar vrijwilli-
gerswerk in Ebergiste gezet hebben. 

 
 
 

 

VRIJWILLIGERS-
WERK 
IETS VOOR JOU? 
 

Getuigenis vrijwilliger Luc, 
Het Veer: 
 
Ongetwijfeld ken je het wel. Er zijn over-
al kleine en grote klussen die “dringend” 
moeten gebeuren. Maar er is zoveel dat 
“dringender” is. Het “to do-lijstje” wordt 
altijd langer.  Zou er geen vrijwilliger zijn 
die even kan ondersteunen? Ik hoor het 
mezelf nog denken als medewerker van 
Het Veer… 
En plots ben je 65 jaar en heb je een zee 
van tijd. Te jong om in de zetel te zitten, 
nog zoveel plannen….. maar … “het lijst-
je” dat je nog kent van op je werk blijft 
door je hoofd spoken. 
Het is misschien geen evidente keuze 
om op je vroegere werkplaats vrijwilli-
ger te worden maar je hebt wel het 
voordeel dat “het lijstje” je niet onbe-
kend is. 
Je bent geen lid meer van het team 
want andere (jongere) begeleiders bou-
wen vol enthousiasme en frisse ideeën 
verder om samen met de cliënten  een 
mooie werkplek uit te bouwen. 
 
 

“Het befaamde lijstje” wordt je werkge-
ver. De loods opruimen, de bladeren 
van het platte dak vegen, het oud ijzer 
sorteren en wegbrengen, een ritje con-
tainerpark, een deurklink vastzetten, zo 
van die grote en kleine werkjes. 
En ja, niet te vergeten, er komen ook 
vragen zoals: “kan je even inspringen 
om de sportactiviteit te begeleiden?” of 
“De vaste chauffeur is afwezig, kan je 
een busrit overnemen?”. Met veel ple-
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zier zeg je volmondig ja! Want ooit was 
het een onderdeel van je job en weet je 
goed wat de verwachtingen zijn. Nu is 
het een welgekomen helpende hand 
voor het team. 
 
Binnen Ebergiste ben ik één van de vele 
vrijwilligers. Maar het mogen er nog 
altijd meer zijn. Tijdens de week van de 
vrijwilliger werden we in de bloemetjes 
gezet. Het was aangenaam om op de 
vrijwilligersdag samen te komen met de 
vroegere collega’s (nu collega vrijwil-
ligers) en herinneringen op te halen 
over hoe anders het vroeger was. De 
ontmoeting met de andere (niet-
collega) vrijwilligers zorgt voor fijne ge-
sprekken. Tijdens twee vormingsmo-
menten kregen we meer duiding over 
onze inzet als vrijwilliger. Er was keuze 
tussen “omgaan met rouw” en 
“belevingsgericht contact maken met 
bewoner”. 
 

Wat ik ook nog wil meegeven, je hoeft 
niet noodzakelijk te wachten tot je pen-
sioen om vrijwilliger te worden. Heb je 
een momentje vrij in de week of het 
weekend, dan kan je gerust contact op-
nemen met de stafmedewerker vrijwilli-
gerswerk binnen Ebergiste. Er zijn tal 
van wensen bij de cliënten die ze graag 
willen vervuld zien. Dus, veel kleine 
beetjes zorgen voor een grote glimlach 
op hun gezicht. 
 

 
Getuigenis vrijwilliger  
Marleen, Borgwalhoeve: 
  
Na mijn pensionering als verpleegkundi-
ge in het UZ Gent, viel ik in een zwart 
gat! Mijn echtgenoot werkte nog en ik 
had tijd teveel. Toen kwam corona en 
de vaccinatiecentra zochten vrijwilligers. 
De volledige coronaperiode kon ik hel-
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pen vaccineren! Het was een toffe ben-
de en we vormden een hechte groep in 
een toch wel moeilijke tijd! Gelukkig 
kwam er een eind aan corona , maar ja 
wat nu gedaan? En dan was er Ebergis-
te: na een aangename ontmoeting met 
Heidi kon ik er aan de slag in de cafeta-
ria. Dat valt enorm goed mee: de con-
tacten met de bewoners, personeel en 
de andere vrijwilligers doen me deugd. 
Vriendschappen werden gesloten. 
 
De ontmoetingsdag ging over: " Ik rouw 
voor jou". Spijtig genoeg zeer realistisch 
en hard voor mij, daar mijn geliefde 
echtgenoot enkele maanden ervoor 
plots was overleden. Het deed goed met 
de andere deelnemers over hun ervarin-
gen te praten: iedereen heeft wel iets 
meegemaakt, iedereen rouwt op een 
andere manier: het was een verrijkende 
dag met een lach en een traan. Ik heb 
er geleerd dat rouwen mag, dat wenen 
mag, dat ik niet sterk hoef te zijn. Hope-
lijk zijn er nog interessante ontmoe-
tingsdagen in de toekomst. 
 
Iedere vrijdagnamiddag ga ik met ple-
zier naar Ebergiste, dankzij de babbels 
met de andere vrijwilligster Laure, die 
inmiddels een vriendin geworden is. 
Dankzij David die altijd een luisterend 
oor biedt, openstaat voor onze sugges-
ties en nooit zijn geduld verliest na een 
zoveelste gevecht met de kassa. De be-
woners kennen me ondertussen goed, 
net als de vaste klanten en de begelei-
ders. 
 
Ik zou iedereen aanraden vrijwilliger te 
worden want het verrijkt je leven, ho-
pelijk kan ik er nog lang aan de slag. 

SAMEN GEWOON 
SAMEN BIJZONDER 

 
Met dank aan al onze  

vrijwilligers! 

 
Kriebelt het bij jou ook? 
Bel Heidi eens op voor wat meer info 
of een vrijblijvend kennismakingsge-
sprek over vrijwilligerswerk. 
 
Heidi Taerwe 
09/389 04 11 
Heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be 

Stafmedewerker vrijwilligerswerk 
 
Wij zijn dringend op zoek naar een 
vrijwilliger op donderdagnamiddag 
die een handje wil helpen in de cafe-
taria Borgwalhoeve. 
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HOE TEVREDEN BEN JE  

OVER DE DIENSTVERLENING (deel 2) 

Zowel voor de LOC van de 
buitenlocaties als die van 

de dagbesteding,  
scoren we een prima 

 resultaat op deze 4 vragen: 
 
1) Hoe tevreden ben je over de dienst-
verlening (zorg en ondersteuning) aan 
jouw familielid in Ebergiste?  
2) Hoe tevreden ben je over de dienst-
verlening (zorg en ondersteuning) wan-
neer jouw familielid een crisis (bv. rouw, 
acute stress, …) doormaakt? 
3) Hoe tevreden ben je over de dienst-
verlening (zorg en ondersteuning) aan 
jouw familielid en jezelf? 
4) Zou je Ebergiste als zorgvoorziening 
aanbevelen aan anderen?   

In 2022 namen leden van verschillende LOC's (Lokale Overlegplatforms) actief deel 
aan de tevredenheidstoetsing bij Ebergiste. Dit gebeurde bij Ter Linde, Huize Vander 
Schueren, De Nieuwe Brug, De Rank, Zevenhuizen en 't Veer. Het doel van deze toet-
sing en hoe het opgezet was, werd uitgelegd in een vorig artikel van SAMEN. In dit 
artikel delen we de resultaten van twee groepen: de LOC's die gekoppeld zijn aan de 
buitenlocaties en de LOC's die gekoppeld zijn aan de dagbesteding. Voor zowel de 
dagbesteding als de woongroepen werd hetzelfde instrument gebruikt. Naar aanlei-
ding van de feedback bleek dat het instrument voor de dagbesteding aangepast moet 
worden. Zes van de veertig vragen waren namelijk deels niet van toepassing op cliën-
ten van dagcentra. 

De volgende stellingen 
scoorden prima van goed 

tot zeer goed: 
 

1) Er wordt rekening gehouden met wat 
jouw familielid leuk of niet leuk vindt. 
2) Jouw familielid wordt doorheen zijn/
haar woorden of gedrag begrepen door 
de begeleiding. 
3) De begeleiding is bereikbaar wanneer 
je ze nodig hebt.  
4) Er is contact (al dan niet met onder-
steuning van gebaren, schrijven, picto-
grammen) van de begeleiding met jouw 
familielid.  
5) Jouw familielid wordt psychisch en 
emotioneel ondersteund (bv. opvolging 
door een gesprek met begeleiding of 
ortho-agoog of psychiater of psycho-
loog, … ).  
6) De eigen kamer wordt ingericht naar 
de smaak van jouw familielid. 

Zo denken de LOC’s van de  
buitenlocaties (woongroepen) 

Gedeelde meningen 

Over de cijfers. 
Van de LOC’s buitenlocaties 
(woongroepen) namen 24 mensen deel 
Van de LOC’s van dagcentra hebben 15 
mensen deelgenomen aan deze tevre-
denheidsenquête. 
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De volgende stellingen 
scoorden een onvoldoende  

bij 8,3% van de deelnemers: 
 

1) Er is uitleg naar jou toe, omtrent de 
psychische en emotionele ondersteu-
ning van jouw familielid. 
2) Je wordt op de hoogte gebracht en 
geïnformeerd omtrent de medische  
ondersteuning (onderzoek, medicatie, 
verzorging, …) van jouw familielid. 
3) Jouw familielid wordt ondersteund 
met hulpmiddelen (bv. hometrainer, 
duofiets, …) tot voldoende beweging.   
4) Je hebt zelf inbreng aan de opmaak 
van het zorgplan (handelingsplan) van 
jouw familielid.  
5) Je hebt zelf inbreng bij belangrijke 
beslissingen (bv. verhuis, gebruik van 
een maatregel die de vrijheid beperkt, 
activiteiten zonder begeleiding in de 
maatschappij, …).  

De volgende stellingen  
kregen een prima score van 

goed tot zeer goed: 
 

1) De begeleiding laat jouw familielid  
kiezen hoe hij/zij de dagbesteding 
(welke activiteiten) invult.  
2) De begeleiding is bereikbaar wanneer 
je ze nodig hebt.  
3) Jouw familielid wordt doorheen zijn/
haar woorden of gedrag begrepen door 
de begeleiding.  
4) De begeleiding is fysiek nabij en emo-
tioneel betrokken opdat jouw familielid 
zich goed voelt.  

Zo denken de LOC’s van de  
dagcentra 

5) Er wordt rekening gehouden met wat 
jouw familielid leuk of niet leuk vindt.  
6) De voeding is afgestemd op de noden 
en gezondheid van jouw familielid. 7) De 
begeleiding laat jouw familielid  kiezen 
wanneer en hoe vaak hij/zij wil deelne-
men aan interne en/of externe activitei-
ten.  
8) Er wordt geluisterd naar de wensen 
van jouw familielid en/of de behoeften 
worden (h)erkend vanuit zijn/haar ge-
drag.  
9) De begeleiding houdt rekening met 
jouw wensen.  
10) De privacy van jouw familielid wordt 
verzekerd.  
11) De wensen en keuzes van jouw fa-
milielid worden gerespecteerd.   

De volgende stellingen  
scoorden een onvoldoende  

bij een minderheid van de 
deelnemers: 

 
1) Jouw familielid wordt ondersteund 
met hulpmiddelen (bv. hometrainer, 
duofiets, …) tot voldoende beweging.   
2) Er wordt rekening gehouden met de 
hoeveelheid stress / spanning die jouw 
familielid aankan (de begeleiding over-
bevraagt niet en de ondersteuning sluit 
aan bij het kunnen van jouw familielid). 
3) Er is uitleg naar jou toe, omtrent de 
psychische en emotionele ondersteu-
ning van jouw familielid.    
4) Jouw familielid wordt ondersteund  
(praten over seksualiteit, verlangens 
bespreken, gedrag begrijpen en noden 
(h)erkennen) bij het beleven van zijn/
haar seksualiteit.  
5) De begeleiding ondersteunt 
(aanmoedigen, al dan niet helpen bij 
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wassen en aankleden) jouw familielid bij 
zijn/haar lichaamsverzorging en hygi-
ëne.   
6) De voeding is afgestemd op de noden 
en gezondheid van jouw familielid.   
7) Wat maaltijden betreft, heeft jouw 
familielid keuzemogelijkheden.  
8) De begeleiding spreekt de talenten 
(wat cliënten in hun mars hebben), de 
vaardigheden en mogelijkheden van 
jouw familielid aan.     
9) De begeleiding houdt rekening met 
jouw wensen.     

 

De resultaten van deze enquête werden 
al toegelicht op het collectief overlegor-
gaan. Binnenkort krijgen de voorzitters 
van de lokale ouderwerkingen dezelfde 
uitleg. 

De resultaten van beide groepen zullen 
nog verder geanalyseerd worden met 
de wooncoördinatoren, de ortho-
agogen, de stafmedewerkers en de di-
rectie om hier actiepunten uit op te ma-
ken.  

Het is duidelijk dat we rond bepaalde 
thema’s meer in gesprek moeten gaan 
met de familie, de cliënten en de 
wettelijk vertegenwoordiger. Dit zal 
besproken worden via de uitwisselings-
gesprekken. 

We willen iedereen die de vragenlijst 
invulde bedanken. De resultaten geven 
ons feedback over hoe we onze dien-
sten daadwerkelijk uitvoeren en het 

Hoe gaan we hiermee  
aan de slag? 

onderzoek laat ons zien waarin we kun-
nen groeien. Onze dienstverlening blijft 
gericht op de kwaliteit van leven van 
elke cliënt.  

 

In een volgend artikel zullen we kort 
enkele acties omschrijven.  
 

Toby De Blauwer 

stafmedewerker kwaliteit 

Aankondiging 
 

In het najaar van 2023 zullen we een 
deze bevraging nogmaals doen voor een 
ruimere groep. 
 
Toby De Blauwer 
stafmedewerker kwaliteit 

toby.deblauwer@ebergiste.broedersvanliefde.be 
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LANCEERMOMENT GEGEVENSVERZAMELING  

KWALITEIT VAN LEVEN & DIENSTVERLENING 

Waarom wordt dit project in het 
leven geroepen? 

Over de voorzieningen heen beschikken 
we momenteel al over heel wat unifor-
me beleidsinformatie over het financieel 
& organisatiebeleid die zichtbaar en 
vertaald worden in financiële ratio’s en 
beleidsdoelstellingen. Ook over het per-
soneelsbeleid beschikken we over uni-
forme beleidsinformatie door het perio-
diek houden van personeelsbevragingen 
en door de verwerking van personeels-
kengetallen. Hierdoor wordt het moge-
lijk om vergelijkingen te maken tussen 
de voorzieningen en krijgt men een dui-
delijker beeld van eventuele werkpun-
ten.  
 
Het voornaamste waarmee wij als voor-
ziening dienen bezig te zijn, is echter het 
leveren van goede zorg en dienstverle-
ning of anders verwoord draagt het-
geen wij doen bij tot meer kwaliteit van 
leven en kwaliteit van dienstverlening. 
De overheid erkent het belang van het 
kunnen meten van deze aspecten en 

Op 17 maart 2023 vond het lanceermoment ‘gegevensverzameling kwaliteit van leven 
en dienstverlening’ plaats in KOC Sint-Gregorius. Het lanceermoment was een geza-
menlijk initiatief van enerzijds ons Bestuur en anderzijds de academische wereld 
(hogeschool & universiteit). Eén van de uitdagingen van het project is het ontwikkelen 
van wetenschappelijk onderbouwde indicatoren als meetinstrument voor het bepalen 
of hetgeen wij dagdagelijks doen daadwerkelijk bijdraagt tot kwaliteit van leven van 
de cliënten die wij ondersteunen. Vanuit alle volwassen voorzieningen van de organi-
satie konden zowel medewerkers als een gebruiker (voorzitter collectief gebruikers-
overleg) deelnemen. Voor onze voorziening namen volgende personen deel: Luc Ael-
brecht (directie), Toby De Blauwer (stafmedewerker kwaliteit), Pim Crevits & Sté-
phanie Vandendriessche (orthoagogen) en Ward wyffels (voorzitter collectief gebrui-
kersoverleg). 

heeft de intentie om in de toekomst bij 
inspectiebezoeken meer in te zetten op 
wat men noemt ‘outcome-evaluatie’ 
i.p.v. ‘output-evaluatie’. Bij output-
evaluatie ligt de nadruk van de beoorde-
ling meer op kwantitatieve aspecten 
zoals ‘vindt er minimaal om de 3 jaar 
een uitwisselingsgesprek plaats?’ ‘is er 
minimaal 1 collectieve badkamer aan-
wezig’ ‘beschikt elke bewoner over een 
actuele medicatiefiche’. Bij een outco-
me-evaluatie gaat men kijken of het 
effect dat men voor ogen had effectief 
bereikt werd. ‘zorgt het hulpmiddel 
waarover een cliënt beschikt voor meer 
welbevinden’ ‘heeft de cliënt de moge-
lijkheid om inclusief te werken’ ‘kan de 
cliënt die dit wenst een relatie aan-
gaan’… 
 
Wij werken al lang met het agogisch 
kader rond kwaliteit van leven dat ont-
wikkeld werd door Schalock. Hij defini-
eerde 8 domeinen die impact hebben 
op kwaliteit van leven:  
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1) Materieel welbevinden  
2) Lichamelijk welbevinden 
3) Emotioneel welbevinden 
4) Rechten 
5) Persoonlijke ontplooiing 
6) Zelfbepaling 
7) Sociale inclusie 
8) Interpersoonlijke relaties 
 
Om kwaliteit van leven te genereren is 
het belangrijk dat de zorg en ondersteu-
ning uitgaat van het principe ‘impact 
gericht werken’. Bij impact gericht wer-
ken denkt men van rechts naar links. 
Men gaat dan eerst de cliënt bevragen: 
Wat vindt hijzelf belangrijk? Wat geeft 
hem eigenwaarde? Wat zijn voor hem 
betekenisvolle activiteiten? Dit kan 
voor iedereen verschillend zijn. Eens dit 
in kaart gebracht is, kan er nagedacht 
worden hoe deze verwachtingen kun-
nen ingevuld worden.  

Het doel van het project is dan ook te 
komen tot een minimale basisset van 

(objectieve, subjectieve en proces) indi-
catoren binnen alle 8 domeinen van 
kwaliteit van leven. Deze kunnen naar-
gelang de doelgroep aangevuld worden 
met meer specifieke indicatoren.  
In alle voorzieningen is al veel expertise 
aanwezig en wordt heel wat data bijge-
houden, maar dit gebeurt niet op een 
uniforme wijze waardoor deze data niet 
als meetinstrument kunnen gebruikt 
worden. Er is geen vergelijking mogelijk 
tussen de verschillende voorzieningen. 
Het is dus niet de bedoeling om meer 
data te gaan bijhouden, maar om af-
spraken te maken rond welke data, hoe 
en waar (softwarematig) deze bijgehou-
den wordt. 
 
Tijdens het lanceermoment konden de 
deelnemers in werkgroepen al een 
voorzet geven voor de ontwikkeling van 
objectieve indicatoren binnen elk van 
de 8 domeinen. Op basis van deze aan-
zet zal een projectgroep aan de slag 
gaan om te komen tot een hanteerbaar 
meetinstrument. Deze projectgroep zal 
kunnen rekenen op de ondersteuning 
van een stuurgroep (bewaakt het pro-
ces) en een wetenschappelijke advies-
groep. Omdat het een project is dat ook 
in het bijzonder de gebruikers aanbe-
langt zal er ook een klankbordgroep 
met gebruikers (ouders van cliënten, 
leden vanuit Fovig) samengesteld wor-
den. Periodiek zal men terugkoppeling 
krijgen rond de stand van zaken over 
het project en zal men uitgenodigd wor-
den tot het geven van feedback. De 
doorlooptijd van het project is een 3-tal 
jaar (2023 – 2025). 

Luc Aelbrecht 
algemeen directeur 
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VERKIEZINGEN CLIËNTENRAAD 

DE STEMMEN ZIJN GETELD 

De 17 kandidaten voor de cliëntenraad 2023-2027 hebben stevig campagne gevoerd 
met elk hun eigen verkiezingsaffiche. Elke kandidaat zet twee thema’s in de verf die zij 
meenemen naar de cliëntenraad wanneer zij verkozen worden. 

Op 3 mei was het zover. De enthousias-
te coaches trekken rond met de stem-
busjes. Op de verschillende locaties 
houden ze halt zodat iedereen zijn/haar 
stem kan uitbrengen.  
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238 stembrieven werden geteld. Om te 
beslissen wie er effectief verkozen werd, 
werd telkens per vestigingsplaats de 
persoon verkozen die de meeste stem-
men behaalde. Hierdoor zijn niet de 
eerste zeven mensen weerhouden. Er 
zijn zes vestigingsplaatsen en zeven 
plaatsen in de cliëntenraad. Hierdoor 
zijn er  2 vertegenwoordigers voor 1 
vestigingsplaats  
 
De stemmen zijn geteld! Volgende per-
sonen behoren tot de nieuwe cliënten-
raad 2023-2027: 
 

Kevin Vanhove 
Kim Monserez 
Sandra Deleu 

Lut van Cutsem 
Pieter De Smet 

Gilberte Van Ooycke 
Peter Snauwaert 

 

Proficiat! 
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In een notendop… 
de cliëntenraad:  
 
de georganiseerde collectieve inspraak 
van de cliënten die hiervoor officieel 
verkozen en afgevaardigd zijn. Twee 
verkozenen worden rechtstreeks naar 
het collectief gebruikersoverleg afge-
vaardigd. Twee coaches ondersteunen 
hen daarbij. De cliëntenraad is een offi-
cieel overlegorgaan die echt de stem 
van de cliënten vertegenwoordigt. Ze 
hebben een stem op het gebruikers- 
overleg en op de participatiegroep zelf-
evaluatie. 

Vragen over  
de cliëntenraad? 
 
De twee coaches zijn: 
Orthoagoge Sabrine Roelandt 
sabrine.roelandt@ebergiste.broedersvanliefde.be 
 

Orthoagoog Pim Crevits 
pim.crevits@ebergiste.broedersvanliefde.be 
 

De verslagen van de cliëntenraad zullen 
we vanaf nu ook op onze website publi-
ceren. 
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10 JAAR OP FACEBOOK 

Niets zo krachtig als mond-aan-mond-reclame. En toch mogen we niet achterop hin-
ken als het gaat over sociale media. Want de krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons 
om op zoveel mogelijk kanalen actief te zijn zodat we de geschikte medewerkers vin-
den in onze teams die de beste zorg voor bewoners en deelnemers garanderen. Onze 
open plaatsen ingevuld krijgen, is ook een uitdaging die hand in hand gaat met ons 
profileren… en waar sociale media een steeds belangrijkere rol zal innemen.  

Onlangs verscheen in mijn agenda een 
herinnering van een mijlpaal, ik vroeg 
me af wat dat zou kunnen zijn. Onze 
facebookpagina van Ebergiste bestaat 
10 jaar, inderdaad… in 2013 - toevallig 
op de verjaardag van mijn zus - heb ik 
destijds de pagina aangemaakt. Ik was 
meteen benieuwd naar dat eerste be-
richtje, maar het lukte niet om zover 
terug te scrollen in de tijd.  
 
De teller staat ondertussen op 2444 
volgers! Daar ben ik toch wel trots op… 
en vooral dankbaar dat jullie online zo 

actief betrokken zijn bij het reilen en 
zeilen van Ebergiste. 
 
We proberen variatie te brengen in on-
ze berichten: het leven zoals het is voor 
de cliënten, wonen en dagbesteding, 
onze expertise, vacatures, getuigenis-
sen, evenementen, wistjedatjes, toe-
komstplannen, …. 
 
Een duik in de statistieken levert onder-
staande grafiek op over deze 2444 vol-
gers. Om jongeren (-24j) meer te berei-
ken, zetten we nu ook in op Instagram. 
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Heb jij het al eens gedaan? 
 
… een berichtje liken, delen of posten? 
 
Wij hebben al heel wat volgers op onze 
facebookpagina (Dat is gewoonweg su-
per! We zijn onze fans dankbaar.), maar 
wist je dat we ondertussen ook een Lin-
kedIn en Instagrampagina hebben? 

 
 
 

https://www.facebook.com/Ebergiste 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/
ebergiste/ 

 

 

https://www.instagram.com/
ebergiste/ 

Wistjedat… 
 
We zorgvuldig omspringen met beeld-

materiaal? Dit betekent dat we nauw-

gezet in de gaten houden welke cliënt 

wel of geen toestemming heeft gegeven 

om een foto online te plaatsen of te 

publiceren in ons boekje SAMEN. Maar 

ook het beeldmateriaal zelf wordt zorg-

vuldig bekeken alvorens te publiceren.  

We gebruiken enkel beeldmateriaal dat 

garant staat voor de waardigheid van 

iedereen en dat bijdraagt aan een posi-

tief imago over onze doelgroep en wer-

king. De redactieraad legt dus een stren-

ge filter op alle foto’s die verschijnen, 

zodat jullie ook gerust mogen zijn dat 

we foto’s van jullie zoon, dochter, broer 

of zus… nooit zomaar online plaatsen. 

Wil je aanpassingen brengen in de ge-

maakte afspraken rond weigering beeld-

materiaal, laat het weten aan de bege-

leiding. Zij zullen dit doorgeven aan de 

sociale dienst. 

Door berichten te liken en te delen op 
jouw profiel, creëren we een groter be-
reik. En zo help jij ook mee om de ge-
schikte collega’s, stagiairs, vrijwilligers, 
… te vinden om de best mogelijke zorg 
te bieden aan bewoners en deelne-
mers. 
 

 
Stéphanie Lucidarme 

stafmedewerker 

https://www.facebook.com/Ebergiste
https://www.linkedin.com/company/ebergiste/
https://www.linkedin.com/company/ebergiste/
https://www.instagram.com/ebergiste/
https://www.instagram.com/ebergiste/
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De kinderanimatie viel in de smaak. On-
ze vijver lag vol met eendjes om te vis-
sen en in de feestzaal hadden we een 
inclusieve dansworkshop voorzien. 

Op onze menu kaart in de feestzaal 
stond er heel wat lekkers. Verse soep, 
huisgemaakte limonade, spaghetti… 
Vooral dat laatste viel echt wel in de 
smaak. De spaghetti bolognese was vol-
ledig uitverkocht! 
 
We kregen heel wat positieve reacties 
van onze bezoekers. Veel mensen kon-
den het niet geloven wat er zich alle-

HET VEER: EEN VERBORGEN PAREL 

Dag van de zorg in dagcentrum Het Veer was een enorm succes! We kregen maar 
liefst 250 bezoekers over de vloer! We hebben ons dagcentrum met trots voorgesteld. 
Iedereen kreeg de kans om kennis te maken met onze verschillende ateliers. 

maal schuil hield achter onze voorgevel. 
‘Een echte verborgen parel’. We kregen 
van heel wat bezoekers de tip om in de 
zomer iets te organiseren in onze bin-
nentuin. 
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Dag van de zorg, zorgt voor verbonden-
heid. Het brengt collega’s vanuit alle 
hoeken van onze voorziening samen om 
alle bezoekers te voorzien van informa-
tie. 
 
Graag willen we van deze gelegenheid 
dan ook gebruik maken om iedereen te 
bedanken die hieraan heeft meege-
werkt! 
 

Team Het Veer 



 SAMEN   >   41 

 

NIEUW: PLUMIEK 

Dagcentrum Het Veer stelt een nieuw 

winkelconcept voor: Plumiek. 

 
Plumiek is het vernieuwde verkooppunt 
van het Veer. Hier worden tal van am-
bachtelijke producten verkocht die ge-
maakt worden in de ateliers van het 
Veer.  

Plumiek is ontstaan vanuit een vraag bij 
nieuwe cliënten in ons dagcentrum: ‘Wij 
willen graag nieuwe zaken uitproberen 
en meer gebruik maken van onze talen-
ten!’.  
 
De begeleiders van het Veer gingen 
hiervoor een samenwerking aan met de 
opleiding ergotherapie van Artevelde 
Hogeschool. Van daaruit ontstond het 
idee om de winkel te herdenken waar 
cliënten nog meer centraal staan en 
zichtbaar zijn.  

Het verkooppunt onderging een volledi-
ge transformatie. Zowel het interieur 
werd aangepakt als ook de visie van de 
winkel. En zo ontstond een nieuwe 
naam: Plumiek. De naam Plumiek is een 
samentrekking van de pluim van het 
Veer en het woordje ‘uniek’ benadrukt 
de kracht van Plumiek: unieke mensen 
staan in voor het creëren van unieke 
producten. 
 
In Plumiek staan de cliënten centraal 
waarbij de focus ligt op de kwaliteit van 
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leven en het ontwikkelen van betekenis-
volle activiteiten voor mensen met een 
verstandelijke beperking. We streven 
naar inclusie. De cliënten leren vaardig-
heden zoals communicatie en verkoop-
technieken om zelfgemaakte producten 
te verkopen.  
 

Plumiek is nog  
in volle ontwikkeling.  

 
Cliënten worden opgeleid om klanten te 
ontvangen, de winkel te onderhouden, 
betalingen uit voeren en te brainstor-
men in een mediagroep.  
 
Wie ons graag wilt volgen kan dit doen 
via onze Instagrampagina ‘Plumiek’. 
Daar vind je een overzicht van al onze 
producten, praktische informatie en nog 
zo veel meer. Deel het dus zeker met 
familie en vrienden! In de toekomst zal 
ook op de website van Ebergiste infor-
matie te vinden zijn van Plumiek. Hou 
het dus zeker in de gaten! 

Team Het Veer 

PLUMIEK IS OPEN! 
 
Spring gerust eens binnen om ons ver-
nieuwd project te bewonderen: 
 
Waar? 
Ottergemsesteenweg 130, 9000 Gent. 
Wanneer? 
We zijn dagelijks open van 9u30 – 16u. 
 

Tot snel! 
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BORGWALHOEVE 

Tijd voor nieuwtjes uit de Borgwalhoeve 
 

 Vanaf nu zijn we elke zondag open. 
Lang leve de zon(dag)! 

 Wegens overweldigend succes en 
om onze kwaliteit en de reputatie van 
onze Borgwalhoeve als rustige, gezellige 
en veilige plek te bewaken doen we 
vanaf nu ook op donderdag open van 
14u tot 17u.  

 De warme dagen komen eraan dus 
we passen binnenkort ons aanbod aan 
qua ijsjes. Door een switch in leveran-
cier redden we het momenteel eventjes 
met Cornetto’s maar daar komt dus 
spoedig verandering in! 

 Kijk uit naar ons ‘biertje van de 
maand’! Elke maand een nieuw, lokaal 
biertje aan de verfrissende prijs van 
€2,50 

 Binnenkort lanceren we ook een 
nieuw thee-assortiment. Deze verse 
thee werd samengesteld door lokale 
theesommelier Dorine Boebaert van 
Herbathee en is ook te koop in onze 
giftshop. De thee is iets duurder maar 
krakend vers en uit één kannetje krijg je 
makkelijk twee tasjes. 

  

Veel dingen om naar uit te 
kijken dus!! Tot snel in de 

Borgwalhoeve. 
 
O ja… voor de boekenliefhebbers: naast 
de Borgwalhoeve hangt een klein hou-
ten kastje ‘Boeketine’ gevuld met uit-
leenboekjes. Blaas boeken een tweede 
leven in en bezorg ze ons. 

Vrijwilliger gezocht! 
 
Zin om ons team te versterken op don-
derdagnamiddag? Wij kunnen jouw 
helpende handen goed gebruiken in de 
cafetaria. Interesse? 
 
Heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be 
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GESPOT OP FACEBOOK  
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Als reporter van dienst op de Zuidactie-
dag, geef ik mijn ogen - door de lens - de 
kost. Ik ben getuige van zoveel mooie 
momenten … maar ik schiet hoe dan 
ook ogen te kort om alles wat rond mij 
gebeurt te absorberen.  
 
Wanneer ik achteraf terugblik op de 
foto’s, dan herbeleef ik de dag met een 
warm gevoel. Zoveel blijdschap in één 
tent, dat maakt je instant gelukkig. Ik zie 
de stille genieters en de uitbundige vier-
ders, elk op hun manier maar ongetwij-
feld is het plezier dat ze beleven gedeeld 
plezier.  
 

ZUIDACTIEDAG: OGEN TEKORT  

De Zuidactiedag is in Ebergiste één groot feest. Een kleurrijke dag met een Afrikaans 
tintje dit jaar, want met de Zuidactie willen we – net als zoveel andere organisaties 
van de Broeders van Liefde - het project Ecole de Vie in Congo steunen. Maar de Zui-
dactiedag is zoveel meer dan dat!  

https://www.facebook.com/broedersvanliefde?__cft__%5b0%5d=AZWNypd9waRCXEGFsPgRk1whPZE2ruLwhp1kEofVtd_Mc6oWDJ5_q_AA50pNC8ZQjRpab6Lky9z12DGxTbjCzH0OrWydB4t-QcI5BXhACxm3kPUAaQ6cAAyZljF-LKJV5g_zjsQZlXrMEVpgd9u8twVfxcjnvzhlexX-FjyNA_dbXnHMGamQwiREL97yzqn_qmc&__tn_
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En daar draait het uiteindelijk om. Elkaar 
terug zien, elkaar in de armen vliegen… 
hoe ontwapenend mooi is dit ‘samen-
gevoel’. Je kan er niet naast kijken hoe-
veel zorg iedereen heeft voor elkaar, 
overal zie ik lachende gezichten en han-
den die verbinden. Hoe mooi is dat?!  
 
Een overvloed aan pure emoties op ge-
zichten, dit kan je niet ‘faken’… en geluk-
kig maar. Iedereen is zo ontzettend zich-
zelf, zo vol overgave, zo in het moment… 
en dat is misschien de echte betekenis 
van ‘samen gewoon, samen bijzonder’.  
 

Stéphanie Lucidarme 
stafmedewerker 
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In het vorige artikel kon je de sfeer al 
opsnuiven van de voorbije Zuidactie. 
Deze dag was niet enkel een hoogdag 
voor alle bewoners en deelnemers, 
maar tegelijk voor medewerkers, dus 
ook voor mezelf als stafmedewerker 
zinzorg en pastoraat. 

Warme explosie van kleur en 
plezier 

 
Ik zag mensen dansen en zingen en he-
le-maal uit de bol gaan. Voor even de 
ster zijn op het podium, met micro en 
moves… zalig om te zien. Begeleiders, 
bewoners en deelnemers, het was één 
warme explosie van kleur en plezier. 
Het leek wel of Afrika even in een tent 
in Vurste lag op 29 maart. 
 

Feesten deel van onze identiteit  
 
Ik kon tot in het diepst van mijn cellen 
voelen hoe belangrijk feesten is. Overal 
ter wereld wordt gevierd. Een feest voor 
het nieuwe jaar, de zonnewende, goede 
graanoogsten, een geboorte, een ver-

HET BELANG VAN FEESTEN 

Eind maart was het – eindelijk! – weer zover: een grote tent in Borgwal. Dat betekent 
voor veel van onze bewoners maar één ding: Feest! En als ik één ding geleerd heb van 
de Zuidactiedag, dan is het wel dat we in Ebergiste weten wat feesten is.  

jaardag, een sportprestatie, een herden-
king… En overal ter wereld gebeurt dat 
op een andere manier. Ingetogen of 
eerder uitbundig, in grote of intieme 
kring, met of zonder cadeaus… Kortom, 
feesten maakt deel uit van onze identi-
teit en onze cultuur. Onze eigen Ebergis-
te-cultuur. 
 

Feesten verbinden 
 
Feesten geven structuur aan het jaar en 
aan ons leven. Ze komen met een be-
paalde regelmaat. Zo is er altijd iets om 
naar uit te kijken. Feesten verbindt 
mensen, het creëert een samenhorig-
heidsgevoel. Door het ongedwongen 
karakter, heerst een heel andere sfeer 
en gaan we op een andere manier in 
contact met elkaar. We leren elkaar op 
een andere manier kennen en dat on-
dersteunt de relatie tussen cliënten, 
begeleiders, medewerkers en alle ande-
ren die aanwezig zijn.  
 
Ik heb er enorm van genoten, van mijn 
eerste grote Ebergiste-feest! 
 
Dankjewel lieve allemaal voor jullie en-
thousiaste aanwezigheid! Dankjewel 
aan allen die dit mogelijk maakten… 
 

Greet Keppens 
Stafmedewerker zinzorg & pastoraat 



 SAMEN   >   49 

 

Steun jij ook? 
 
Wil jij de Zuidactie ook nog steunen? 
Dat kan! In verschillende groepen wor-
den nog steeds acties gedaan.  
 
Je kan ook surfen naar Zuidactie 2023 | 
Down in Afrika | Fracarita Belgium | 
Broeders van Liefde en bovenaan klik-
ken op de knop ‘steun’.  
 
 

Tijdens de Zuidactienamiddag in Ter 
Linde leren bewoners en deelnemers 
het goede doel van de Zuidactie kennen. 

Via een filmpje duiken we in het verhaal 
van Kiki en Kizuri. We gaan met hen op 
reis naar Congo, meer bepaald naar 
Goma waar het schooltje ‘Ecole de vie’ 
gelegen is. Dit is een schooltje voor kin-
deren met het syndroom van Down. 
Aan de hand van foto’s en filmpjes zien 
we hoe het leven is van enkele kinderen 
met het syndroom van down die naar 
school gaan. Ze leren er heel wat dingen 
zoals tanden poetsen, koken, … 

TER LINDE VOOR HET GOEDE DOEL 

Alle scholen en organisaties van de Broeders van Liefde, zetten hun schouders onder 
de jaarlijkse Zuidactie. Er wordt een startdag georganiseerd om het jaarthema toe te 
lichten en vervolgens start de campagne in elke organisatie.  

https://www.zuidactie2023.org/
https://www.zuidactie2023.org/
https://www.zuidactie2023.org/
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We zagen ook dat heel veel kinderen in 
één busje moeten wanneer ze opge-
haald worden om naar school te gaan.  
 
Na het filmpje was het tijd voor wat 
actie tijdens deze workshops: 
 
Workshop: dans en muziek 
 

 
 

Workshop: labo 

Als afsluiter van de namiddag proefden 
we van een stukje lekkere bananentaart 
bij de koffie. Een gezellig samenzijn. 
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En nu? 
 
Na het zien van het filmpje is het project 
van de Zuidactie duidelijk. Daarom wil-
len wij ons inzetten om centjes te verza-
melen zodat deze school meer middelen 
heeft. Dit kunnen ze dan bijvoorbeeld 
gebruiken voor de aankoop van een 
extra of groter busje. 
 

Acties van Ter Linde 
 

1) carwash 

2) filmnamiddag 
 
 

Wordt vervolgd 
 
In een volgende editie van SAMEN  
geven we een overzicht van alle acties 
van de verschillende woongroepen en 
diensten met de totaalopbrengst voor 
École de Vie. 
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> … onze facebookpagina de afgelopen 
maanden heel wat nieuwe volgers heeft 
bijgekregen? De teller staat op 2444 
volgers. We hebben dan ook massaal 
veel berichten gepost vanuit alle woon-
groepen. Bedankt voor de vele reacties. 
Benieuwd naar het reilen en zeilen van 
onze werking? Ontdek het zelf. Surf 
naar www.facebook.com/ebergiste  
 
 
 
 
> …  alle recente info vanuit het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap raadpleegbaar is op 
www.vaph.be?  
 

> …  je in Borgwal ook educatieve wan-
delingen kan doen? We hebben nieuwe 
kabouters voor de kleuterwandeling. 
Meer info?  
borgwalhoeve@ebergiste.broedersvanliefde.be 

Wist je dat?  

 

> …  alle verslagen na een bezoek van de 
zorginspectie, te lezen zijn in de rubriek 
publicaties op www.ebergiste.be? 
 
> …  er enkele nieuwe coördinatoren 
aan de slag zijn in Ebergiste? In de vol-
gende SAMEN stellen wij hen aan jou 
voor. 

Wistjedat… 
 
De inhoud van SAMEN is niet enkel voorbe-
houden voor medewerkers van Ebergiste? 
Een getuigenis van ouders, een vrijwilliger 
aan het woord, … ook dat zijn waardevolle 
verhalen voor in SAMEN. 

Wil jij ook graag je verhaal vertellen?Neem 
contact op met Stéphanie Lucidarme, staf-
medewerker communicatie. 09/ 389 04 11 
samen@ebergiste.broedersvanliefde.be 

mailto:samen@ebergiste.broedersvanliefde.be?subject=bijdrage%20aan%20SAMEN
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Collectief gebruikersoverleg  

Het volgende collectief gebruikersoverleg? De eerstvolgende vergadering van het 
collectief gebruikersoverleg gaat door op 20/6/2023 (i.p.v. op 6/6/2023) 
 
Indien u meer wilt weten over de besproken punten, kunt u contact opnemen met  
de voorzitter van het collectief gebruikersoverleg:  
Ward wyffels  edwardwyffels@yahoo.com 
 
Enkele punten uit de agenda van februari 2023:  

 Nieuws uit cliëntenraad 

 Nieuws uit de voorziening 
 Woon-en leefkosten, ODB modaliteiten 

 Nieuws uit Raad van Bestuur 
 Regelgeving klokkenluiders, begrotingsopvolging 

 Vragen voorzitters LOC’s 

 Alcohol(vrij) beleid in woonvoorzieningen 
 
 
 
 
 

De goedgekeurde 
verslagen kan je 

lezen op 
 

www.ebergiste.be 

http://www.ebergiste.be/publicaties/
http://www.ebergiste.be/publicaties/
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AGENDA 

OPENINGSUREN CAFETARIA BORGWALHOEVE 
De cafetaria Borgwalhoeve is open van 14u-17u: 
- elke woensdag, donderdag en vrijdag 
- elke eerste zondag van de maand  
(tussen 1/10 en 30/4) 
- elke zondag (tussen 1/5 en 30/9)  
- op afspraak 

borgwalhoeve@ebergiste.broedersvanliefde.be | www.ebergiste.be 

 
 
25 mei 2023    infosessies Borgwal AED toestel 
28 en 29 juni 2023   Rock voor Specials 
14 juni 2023    Feeëriek Feestival in Warande (voor bewoners) 
22 juni 2023    Ebergiste aanwezig op jobbeurs HoGent 
7 t.e.m. 10 juli 2023   Café Caché in Borgwal 
20 juli 2023    collectief gebruikersoverleg (i.p.v. op 6/6/2023) 
17-21 juli 2023   collectieve sluiting dagcentra Ter Linde & Het Veer 
14-18 augustus 2023   collectieve sluiting dagcentra Ter Linde & Het Veer
   
 

Blijf op de hoogte van elke update en nieuws  
over Ebergiste via 

 www.ebergiste.be of 
 www.facebook.com/ebergiste 

mailto:borgwalhoeve@fracarita.org
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Borgwal  Leenstraat   31  -  9890 Vurste 
   Tel  09/389.04.11        
   info@ebergiste.broedersvanliefde.be      
                      www.ebergiste.be 
 
 

Akkerwinde 09/389.04.33 Meidoorn  09/389.04.20 
Braam 09/389.04.22 Nachtegaal  09/389.04.25 
Ceder 09/389.04.16 Plataan   09/389.04.17 
Distelvink 09/389.04.26 Reiger    09/389.04.30 
Eend 09/389.04.28 Specht   09/389.04.24 
Fuut 09/389.04.27 Weegbree  09/389.04.32 
Klimop 09/389.04.21 Zwanebloem  09/389.04.34 
Linde 09/389.04.18  Borgwalhoeve  09/389.04.14 
 

 
Ter Linde     
Kaleshoek 53      Brem  09/381.81.44 
9800 Deinze       Distel  09/381.81.42 
Tel 09/381.81.41     Hulst  09/381.81.43 
     Dagbest 09/381.81.46 
    

 
Dagcentrum Het Veer    Huize Vander Schueren  
Ottergemsesteenweg 130    Eiland 2    
9000 Gent      9520  St-Lievens-Houtem 
Tel 09/220.14.50        Tel 053/63.16.20  
      
 

De Nieuwe Brug      De Rank  
Pontstraat 12      Spoorweglaan 19  
9831 Deurle      9840 De Pinte 
Tel 09/321.04.00     Tel 09/282.54.05  
     

 
Zevenhuizen     Inclusief wonen 
Gestichtstraat 2      Gestichtstraat 2  
9000 Gent      9000 Gent  
Tel 09/242.93.10         Tel 09/242.93.19  
 

ADRESSEN     
EBERGISTE 

http://www.ebergiste.be
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ABONNEMENT 
 

Ouders en netwerken van bewoners,  
woongroepen en vrijwilligers ontvangen 
gratis SAMEN.   
Geïnteresseerden kunnen zich gratis  
abonneren via het redactieadres. 
Wil je SAMEN niet meer ontvangen dan kan 
je je uitschrijven via het redactieadres. 
 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
 

Luc Aelbrecht 
Algemeen directeur   
 

REDACTIE 

 
Stéphanie Lucidarme 
stafmedewerker communicatie 
 
REDACTIEADRES 
 

Directiesecretariaat 
Ebergiste  
Leenstraat 31  
9890 Vurste 
(T) 09/389 04 11 
(E) samen@ebergiste.broedersvanliefde.be 
 
Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie 
Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 
Gent. 

Colofon 

mailto:veerle.neyt(&fracarita.org%20

