
 SAMEN   >   1 

 

 tijdschrift  maart 2023  25e jaargang nr. 1 

Verantwoordelijke uitgever  Luc Aelbrecht  Leenstraat 31  9890 Vurste 



  2   >   SAMEN 

 

Dagcentrum Het Veer  
opent de deuren op 19 maart 

Kom binnen en beleef hoe we met dagbesteding op maat het verschil maken 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Cliënten en begeleiders gidsen 

je trots door de ateliers. 

• Heb je zin om kaarsen te gieten? 

• Droom je ervan om uit klei een pot te creëren? 

• Tover je liever met hout? 

  

We verwennen de kinderen doorlopend met animatie. Aanrader: beweeg met 

ons mee tijdens een inclusieve dansworkshop om 14u. 

In de cafetaria kan je doorlopend genieten van een hapje en een drankje. Tus-

sen 11u en 13u kan je smullen van zelfgemaakte soep en spaghetti. Liever een 

stukje zelfgebakken cake bij de koffie? Dat kan ook! 

Wist je dat je al onze producten kan kopen? We stellen je de plannen van ons 

vernieuwd verkooppunt voor! 

  

Van harte welkom tussen 11u en 17u! 

  
Place to be: Ottergemsesteenweg 130, 9000 Gent 
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Beste lezer 
 
 
In de drukte van de dagdagelijkse beslommeringen zouden we het bijna vergeten: 
2022 ligt alweer een tijdje achter ons en 2023 kondigt zich aan als een boeiend jaar 
met heel wat uitdagingen. Ik denk hierbij aan de verkiezingen voor het collectief  
gebruikersoverleg. De brieven om zich hiervoor kandidaat te stellen werden recent 
verstuurd. Gebruikersparticipatie is iets waar Ebergiste altijd op ingezet heeft en het 
belang hiervan zal enkel toenemen. Thema’s zoals: ‘het meetbaar maken kwaliteit 
van leven’, ‘netwerkvorming / inclusie’, ‘rechtvaardige woon & leefkosten’, 
‘transparantie’,…. zullen de agenda blijven beheersen. 
 
In 2023 zullen we ook inzetten op het versterken van medewerkers. De laatste 5 jaar 
– sedert de invoering van de persoonsvolgende financiering – heeft de sector een 
grote evolutie doorgemaakt. Al deze veranderingen hebben in eerste instantie een 
impact gehad op de organisaties waarbij meer nadruk kwam te liggen op het financi-
eel gezond houden van de organisatie en het bijvoorbeeld sneller invullen van open-
staande bedden. We merken tevens dat nieuwe instromers vaak lagere budgetten 
meebrengen en dat de problematieken eerder zwaarder zijn. Dit alles zorgt ervoor 
dat de taak van de begeleider er niet makkelijk op geworden is. We willen dan ook in 
2023 inzetten op het thema ‘zelfzorg’. De problematiek van emotionele belasting 
kwam tot uiting uit een recente personeelsbevraging en als directie hopen wij door 
het aanbieden van een vormingstraject hierop te kunnen inspelen. Naast zelfzorg is 
uiteraard het zorg dragen voor elkaar als collega’s van cruciaal belang om  
gemotiveerd aan de slag te gaan en te blijven.  
 
Ik wens elkeen dan ook een gelukkig 2023 toe. 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier  

 
Luc Aelbrecht 

Logistiek directeur 
Waarnemend algemeen directeur 

Redactioneel  
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Jambersgewijs leggen we onze oor te 
luister bij de verschillende oudercomités. 
Deze keer vroegen we de leden van het 
oudercomité in Huize Vander Schueren 
wat hen drijft om zich te engageren in 
dit overlegorgaan. Lees verder op de 
volgende pagina. 

Als organisatie vinden wij het belangrijk 
om te luisteren naar wat er leeft bij de 
netwerken. In eerste instantie uiteraard 
door als medewerkers laagdrempelig 
toegankelijk te zijn voor de individuele 
vragen en noden van de netwerken. 
Maar anderzijds willen wij ook ruimer 
open staan voor samenwerkingen met 
netwerken. Zo zijn er op de verschillende 
vestigingsplaatsen lokale oudercomités 
(LOC). 
 
Het woord lokaal oudercomité willen wij 
wel ruimer invullen. Het gaat niet enkel 
om de ouders maar evenzeer om broers/
zussen, andere familieleden, bewind-
voerders, … Ooit maakte een zus van 
een bewoner die deelnam aan het ou-
dercomité ons hierop attent en sindsdien 
spreken we daar van familievergadering 
(alhoewel ook dat woord nog niet altijd 
breed genoeg gaat). 
 
Tijdens deze bijeenkomsten komen net-
werken samen om info te delen over de 
lokale werking maar net zo goed over 
Ebergiste als voorziening, er worden 
inhoudelijke thema’s aangebracht, men 
gaat op zoek om activiteiten samen met 
bewoners uit te werken, men biedt  
extra’s aan voor de werking (bv. aanleg 
fietspad, financiële bijdrage voor een 
extra activiteit, mediawijs project, aan-
koop digitale planborden, …), men doet 
ons verder stilstaan over bepaalde items 
binnen onze diverse werkingen en hoe 
we deze verder kunnen optimaliseren 
voor alle betrokkenen. 

 
De samenwerking met de LOC’s/de net-
werken is voor Ebergiste als organisatie 
dus een grote meerwaarde en verrij-
kend: we leren van elkaar en groeien 
door elkaar. 
 
Een dikke dankjewel aan allen die zich 
hier voor inzetten en een warme oproep 
ook vanuit Ebergiste aan alle netwerken 
om bij interesse zeker eens aan te slui-
ten op een volgend LOC. 
 

Sofie Buyens 
wooncoördinator 

LOKAAL OUDERCOMITE  

MEER DAN OVERLEGGEN ALLEEN 

“We leren van elkaar en 
groeien door elkaar.” 
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LOKAAL OUDERCOMITE  

HUIZE VANDER SCHUEREN IN DE KIJKER 

Waarom maak je deel uit 

van het LOC? 

Het lokaal oudercomité wil ondersteu-

ning bieden aan Huize Vander Schueren 

(of een ander huis natuurlijk) , dit op 

vrijwillige basis. 

Onze doelstelling is steeds om de bewo-

ners extra in de watten te leggen. 

De noden van bewoners aanbrengen, 

bespreken, samen oplossen is steeds 

een uitgangspunt. 

We willen zorgen voor nog meer com-

fort en kwaliteit van leven!  

Het herkennen van noden als ouder, 

familie, bewindvoerder, ... zien we zeker 

als meerwaarde van een LOC. 

Wat wil het LOC nog  

realiseren? 

Om die extra’s te kunnen verwezenlij-

ken, zijn we ook steevast op zoek naar 

sponsoring. 

Door het aantrekken van sponsors zijn 

in Huize Vander Schueren trouwens al 

heel wat projecten mogelijk geworden. 

We geven maar wat opsomming: 

- inrichten van fietspad in de tuin 

- aankoop en installeren van volleybal-

net 

- zitbanken in de tuin 

- grote tuinparasols 

- aankoop nieuwe TV 

- renovatie badkamer 

- Mediawijs: aankopen ipads, smartpho-
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Wil je het oudercomité 

graag sponsoren?  

Wil je deel  

uitmaken van het  

oudercomité Huize  

Vander Schueren? 

Contacteer Luc Van Ingelgem 
luc.van.ingelgem@telenet.be 

nes, computer / lopende abonnemen-

ten 

- zonnetent op het terras 

- jaarlijkse barbecues 

- aankopen T-shirts, regenjassen, trai-

nings, T-shirts, …  

- uitstappen naar De Panne, Zoo, Planc-

kendael, Pairi Daiza, cinema, optredens, 

…  

- dragen van vervoerskosten vakantie-

kamp, SPOL, feesten, ...  

- ... 

Bedankt sponsors 

We zijn onze sponsors dan ook enorm 

dankbaar en dragen er op onze beurt 

natuurlijk goed zorg voor. 

Sommige van deze personen of vereni-

gingen dragen Huize Vander Schueren al 

jarenlang een warm hart toe. 

We noemen er maar enkele: 

- Serge* & Sandra Baguet en de Bende 

van Baguet 

- 51 Wetteren 

- Lions Wetteren 

- Cera 

- Deloitte 

- individuele en persoonlijke acties of 

verkopen 

- ...  

Net als elk lokaal oudercomité kampen 

ook wij met de moeilijkheid om nieuwe 

leden te vinden. Als voorzitter zou het 

toch een droom zijn om het netwerk 

van elke bewoner te bereiken, niet-

waar? 
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UIT DE NIEUWJAAR SPEECH VAN 

HUIZE VANDER SCHUEREN  

Huize Vander Schueren is… 
samen op weg 
 
Als team zijn we een weg aan het be-
wandelen waar we trots op zijn. Samen 
op pad, elkaar laten groeien, elkaar on-
dersteunen, samen vieren, lachen of 
huilen, elkaar leren kennen en respecte-
ren zoals we zijn. 
 
Samen op pad met voor jullie al wat 
bekende of minder bekende gezichten. 
Rita, Christine, Helga, Mireille, Charlot, 
Judith, Joke & Sofie, Jean Marie en Rita 
zijn jullie alom bekend. Dymphna, Lara 
& Blonde Joke zijn onze nieuwe teamle-
den. Dit ter vervanging van Marc & Syl-
via die pensioengerechtigd zijn. Ilse die 
op ontdekking ging om in Deinze te gaan 
werken. En Judith die ons het heugelijke 
nieuws bracht in blijde verwachting te 
zijn. Elien Vanderhaegen is het nieuwe 
gezicht van de sociale dienst, die ons 
team vanaf dit jaar mee ondersteunt.  

We vergeten ook onze studenten niet 
die hier de kans krijgen om te groeien. 
En last but not least Magda en mezelf. 
Magda maakte de keuze om de fakkel 
als campusverantwoordelijke door te 
geven.  
 

Bedankt Magda! 
 
Ik wil Magda bedanken voor haar jaren-
lange inzet bij Huize Vander Schueren. 
Het is mooi wat ze hier opgebouwd 
heeft. We zouden als team en bewoners 
niet staan waar we nu staan zonder 
haar doorgedrevenheid, enthousiasme 
en eindeloze inzet. Ik beloof dan ook om 
met veel respect en volle goesting haar 
werk verder te zetten. Een werk waarin 
natuurlijk onze bewoners niet mogen 
ontbreken. Want daarvoor staan wij 
hier nog altijd als team: voor Elke, Domi-
nique, Evelien, Jo, Peter, Geert, Ronny, 
Geert, Lien, Evelyn, Mike, Mataz, 
Huguette & Orelio. 
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In mei bouwden Patrick en Marc hun 
toekomst verder op en verhuisden ze 
naar De Rank in De Pinte. We moesten 
helaas afscheid nemen van Roland. De 
bewoners kregen versterking van Mike, 
Mataz en Orelio. 
 

Samen bouwen aan jullie 
toekomst 

 
Samen vormen deze 14 bewoners Huize 
Vander Schueren. Met hen beleven we 
na 2 corona jaren terug een zeevakan-
tie, Houtem jaarmarkt, Special Olym-
pics, Windekind en nog veel meer activi-
teiten. Dit alles met heel veel plezier en 
vriendschap. We verwelkomen hen na 
een uitstap of een werkdag maar al te 
graag met een lekkere maaltijd, een 
kommetje soep of een tas koffie. We 
bouwen samen aan hun toekomst. 

Dankbaar 

 
Daarom ben ik, als nieuwe campus-
verantwoordelijke, jullie dankbaar van-
daag. 
Als ouder, broer, zus, familielid, vriend, 
… geven jullie ons het vertrouwen om 
mee te zorgen voor jullie dierbare, hen 
lief te hebben en te respecteren zoals ze 
zijn. Dankzij jullie mogen wij hen leren 
kennen en bouwen aan hun leven. 
 
Dus toast ik graag met iedereen op het 
nieuwe jaar en gaan wij graag samen op 
pad in 2023 met dit team, deze bewo-
ners en jullie allen. 
 
Sante op 2023!!! 
 

Elien de Middeleir  
Campusverantwoordelijke  

Huize Vander Schueren 
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TERUGBLIK CLASSICS FOR SPECIALS 

Het thema van dit jaar was “de wereld 
in kleur”. Dat had je waarschijnlijk wel 
kunnen zien aan de kleurrijke decoratie. 
Ook tijdens het vogellied dat door de 
muziektherapeut Filip is geschreven 
vloog er een kleurrijke vogel rond. Had 
je hem gespot? Het vogellied werd trou-
wens door onze deelnemers én die van 
Zonnehoeve en Kattebeek gezongen, 
echte nachtegaaltjes. Hiervoor hebben 

Na de twee coronajaren was het eindelijk nog eens tijd om van dit muzikaal spektakel 
te genieten. We hebben niet stilgezeten hoor, integendeel! We hebben de kopjes bij 
elkaar gestoken. Naast de jarenlange samenwerking met het Stedelijke Academie 
voor Muziek, Woord en Dans is er nog een fijne samenwerking tot stand gekomen met 
Zonnehoeve en Kattebeek.  

ze een aantal keren moeten samenko-
men en is er zo een mooie muzikale 
vriendschap ontstaan. 
 
Dit jaar werd er voor gekozen om twee 
voorstellingen te geven. Eén voor Borg-
wal en een tweede voorstelling voor de 
buitenhuizen. Zo werd het concert nog 
intiemer om te kunnen genieten van de 
klassieke noten. Naast de voorstelling 
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konden we allemaal genieten van een 
zelfgebakken cake en drankje. 
 
Enkele deugddoende reacties van de 
toeschouwers: 
 
“Zalig om nog eens een klassiek orkest 
te horen, een beetje zoals Night of the 
Proms” 
“Is zeker voor herhaling vatbaar. Het 
waren mooie momenten” 
“Het was perfect. Heel dankbaar voor 
de mensen van het orkest” 
“Volgend jaar zing ik zeker terug mee” 
“Eindelijk terug van weggeweest” 
“Hmmm...lekkere cake” 

 
 
Blij dat we dit terug kunnen meemaken, 
dat er terug een fijne samenwerking 
was tussen al de partijen, dat we weer 
een onvergetelijke ervaring rijker zijn. 
Klassiek is er écht voor iedereen! 
 

Team dagbesteding 
Ter Linde 



  12   >   SAMEN 

 

Van repetitie tot 
voorstelling… 

Wat hebben we er 
samen van genoten! 
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VAN VRIJWILLIGER  

TOT MEDEWERKER 

Het team van de sociale dienst heeft een nieuwe  

collega. Elien vervangt sinds december Ilona die een job 

vond dichter bij huis.  

Elien Vanderhaegen 

 is een levensgenieter en houdt van 

de natuur 

 ontdekte al wandelend meerdere 

continenten 

 heeft een relatie met Michiel met 

wie ze samen nog een deeltje van 

de wereld wil zien voor ze dromen 

van een gezinnetje 

 Levensmotto “geniet van de na-

tuur die je de nodige fysieke en 

mentale zuurstof geeft om te le-

ven” 

Mijn eerste kennismaking met de doel-
groep is ondertussen 15 jaar geleden 
toen ik voor het eerst meeging op kamp 
met Bloemenstad. Door een tekort aan 
monitoren, kreeg ik de vraag om mee te 
ondersteunen op kamp in de zomer, 
toen nog in Diksmuide. Ik had geen er-
varing als monitor in een jeugdbeweging 
of andere verenigingen maar zonder het 
te weten werd deze kampweek het be-
gin van een 10-jarig engagement binnen 
Bloemenstad. 
 
Na mijn middelbare studies had ik geen 
idee welke richting ik verder uit wou. Ik 
was er echter van overtuigd dat ik een 
job wou doen waar ik mensen kon hel-
pen, ondersteunen en empoweren. Het 
grote aanbod aan studies op de hoge-
school zorgde er echter voor dat ik bleef 
twijfelen wat voor mij de beste richting 
was. Ik koos uiteindelijk voor leerkracht 
middelbaar onderwijs, wat herkenbaar 
was gezien ik altijd het goede voorbeeld 
van mijn mama had gekregen hierin. Ik 
volgde haar richting en ging Godsdienst-
Wiskunde studeren. Na een studie van 3 
jaar in verschillende scholen en verschil-
lende steden ging ik aan het werk. Ik 
ondervond echter dat een schoolsetting 
me niet voldoende de kans gaf om mij 
te ontplooien. Na 6 maanden op een 
school gewerkt te hebben, leerde ik de 

INTERVIEW 
Wie is   

Elien  
Vanderhaegen  
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richting sociaal werk kennen. Ik ging naar 
infodagen, zocht op waarvoor de richting 
stond en ging de uitdaging aan om een 
tweede keer te gaan studeren. Ik vond 
hernieuwde energie en studeerde af in 
2016 als maatschappelijk werker. Door 
een overaanbod aan sociaal werkers op 
dat moment voor een te klein aanbod 
aan vacatures, begon ik, bij wijze van 
opstap, bij de CM met een administratie-
ve job bij de dienst vervangingsinkomen. 
Daar werkte ik 6 jaar als dossierbeheer-
der en leerde via die weg de sociale sec-
tor nog iets beter kennen. 
 
Toen ik de vacature bij Ebergiste tegen-
kwam op sociale media, stuurde ik met-
een een brief om me kandidaat te stel-
len. Na jaren vrijwilligerswerk binnen 
Bloemenstad, maar ook Present, Effata 
en de Clemenspoort, heb ik Ebergiste 
leren kennen als een toegankelijke en 
open organisatie met respect voor zijn 
bewoners. Ik genoot van de jarenlange 
contacten met terugkerende bewoners 
op de verschillende activiteiten. De kans 
om ze nu ook vanuit de positie van de 
sociale dienst te begeleiden en beter te 
leren kennen, sprak me enorm aan. Het 
warme welkom in de eerste weken op 
de sociale dienst, bevestigen mijn gevoel 
van waardering en collegialiteit tussen 
de collega’s onderling en de zorgzaam-
heid naar de bewoners toe. Ik ben 
dankbaar dat ik de kans heb gekregen 
om deel uit te maken van dit team.  
 
Als medewerker van de sociale dienst 
ben ik er om bewoners en netwerken te 
ondersteunen in de administratieve 
molen die bij het leven en wonen binnen 

Ebergiste komt kijken. Onze focus ligt 
daarbij op hulpmiddelen voor bewoners 
en administratie rond het VAPH en het 
FOD. Ook wanneer netwerken admini-
stratieve vragen hebben, zijn wij er om 
te kijken waar we kunnen helpen. Ik ben 
verantwoordelijk voor 4 buitenhuizen 
(Zevenhuizen, Huize Vander Schueren, 
De Nieuwe Brug en De Rank) en Inclu-
sief wonen en werk samen in duo met 
Heidi die de andere buitenhuizen en de 
dagbesteding voor haar rekening 
neemt. Gezien mijn betrokkenheid bij 
meerdere huizen, verplaats ik me af en 
toe tussen de huizen maar heb mijn 
bureau in Zevenhuizen omdat daar het 
grootste deel van mijn bewoners woont. 

VRAAG HET AAN ... 
 

Carine Steyaert 

medewerker sociale dienst Borgwal 
carine.steyaert@ebergiste.broedersvanliefde.be 

Karolien Viville 

opnameregisseur en medewerker socia-

le dienst voor Borgwal en observatie-

diagnose en behandelingsunit (Vurste)  
karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be 

Heidi Taerwe 

medewerker sociale dienst Ter Linde en 

centra voor dagbesteding 
heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be 

Elien Vanderhaegen 

medewerker sociale dienst Zevenhui-

zen, Huize Vander Schueren, De Nieuwe 

Brug en De Rank en Inclusief wonen 
elien.vanderhaegen@ebergiste.broedersvanliefde.be 
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TUSSENKOMST IN DE KOSTEN  

VOOR INCONTINENTIEMATERIAAL 

Voor bewoners die nood hebben aan incontinentiemateriaal kunnen de kosten wel 

eens oplopen, vooral voor bewoners die zowel ’s nachts als overdag luiers gebruiken. 

Om aan de kosten tegemoet te komen kunnen bewoners onder bepaalde voorwaar-

den een terugbetaling of tussenkomst krijgen van het RIZIV en/of van het VAPH. We 

geven jullie graag een overzicht van de mogelijke tegemoetkomingen. 

Het incontinentieforfait van het RIZIV is 
een jaarlijkse tegemoetkoming in de 
kosten voor incontinentiemateriaal. 
Het RIZIV maakt onderscheid tussen een 
incontinentieforfait voor personen 
die zwaar zorgbehoevend zijn en perso-
nen die niet afhankelijk zijn. In de volks-
mond spreekt men ook wel van het 
groot of het klein forfait voor inconti-
nentiemateriaal. 
 
Bewoners die bij een VAPH erkende 
zorgaanbieder verblijven kunnen onder 
bepaalde voorwaarden recht hebben op 
één van beide tussenkomsten. 
 
Om voor het forfait voor personen die 
zwaar zorgbehoevend zijn in aanmer-
king te komen, moet men worden inge-
schaald en aan een afhankelijkheidscri-
terium voldoen. Dit forfait bedraagt in 
2023 € 575,70/jaar. 
Wie niet als zwaar zorgbehoevende 
wordt ingeschaald, kan eventueel voor 
het forfait voor niet afhankelijke perso-
nen in aanmerking komen. Dit forfait is 
aanzienlijk lager en  bedraagt in 2023 € 
187,90/jaar. 
 
Beide forfaits moeten via de mutualiteit 
worden aangevraagd, ze kunnen niet 
worden gecumuleerd. 

Het VAPH kan onder bepaalde omstan-
digheden tegemoet komen in de kosten 
van absorberend en afschermend incon-
tinentiemateriaal zoals wegwerpluiers, 
plastic broekjes en wasbaar incontinen-
tiemateriaal. Het VAPH vergoedt het 
incontinentiemateriaal via een jaarlijks 
forfait. Bij de toekenning van het forfait 
speelt de leeftijd van de aanvrager mee, 
de soort incontinentie, dag en/of nacht 
incontinentie, al of niet partiële inconti-
nentie, of de aanvrager al dan niet bed-
legerig is of sondes gebruikt,…. 
Voor bewoners bij wie de incontinentie-
problematiek al is gekend bij het VAPH, 
kan de aanvraag op een eenvoudige 
manier worden ingediend. Voor de an-
dere bewoners zal een bijkomend multi-
disciplinair verslag moeten worden op-
gemaakt. 

Wil je graag meer informatie over 
de mogelijke tussenkomsten die in 
jouw verhaal passen? 
 
Neem dan contact op met een mede-
werker van de sociale dienst. 
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DIT IS DE NIEUWE BRUG 

Wanneer ik vertel dat De Nieuwe Brug 
een unit is waar we graag deel van uit 
maken, schat ik in dat ik dit in naam 
mag doen van iedereen die er leeft en 
werkt. 
 

2019… corona zette alles op 
zijn kop 
 
Van vieren was er weinig sprake, want 
corona maakte dat jaar haar intrede, 
maar in 2020 mocht De Nieuwe Brug 20 
kaarsjes uitblazen. Het barbaars virus 
‘Covid 19’ dwong mensen wereldwijd op 
de knieën. De corona-episode werd er-
varen als beangstigend, apocalyptisch 
bijna, maar gek genoeg ook als een peri-
ode van noodgedwongen sereniteit en 
overpeinzing: “Wat als we slechts enke-
le mensen mochten zien gedurende 
maanden, jàren…wie zouden we kiezen” 
en “Wat als ziekenhuizen overstelpt 
werden met hulpbehoevenden en er 
geen personeel en materiaal genoeg 
voor handen was, welke selectie maken 
we”. Het scenario voor een derderangs 
thriller leek het… 
Helaas was het keiharde realiteit. 
Het viel moeilijk om aan de bewoners 
uit te leggen wat we zelf amper konden 
begrijpen. Van bubbels en quarantaine, 
anderhalve meter, over lockdown en 
covidtesten… 

“Wat maakt De Nieuwe Brug nu net De Nieuwe Brug?” vroegen we aan het team. En 

deze vraag is niet op 1, 2, 3 te beantwoorden. Want begeleidster Annelies kroop in de 

pen en blikte terug, stond stil en kijkt vooruit. Dit is De Nieuwe Brug. 

Stokjes in de neus, temperatuurcontro-
les, begeleiders in lange schorten, 
mondmaskers, faceshields, afzondering, 
angst, verdriet, verlangen… 
Begeleiders vielen om beurten -of tege-
lijk- uit, bewoners werden ziek, en ook 
hun netwerk viel ten prooi aan het mon-
ster dat ‘corona’ heet. Verbijsterend is 
het dan ook, dat deze periode net ga-
rant stond voor innovatieve ideeën, 
dapperheid, saamhorigheid en creativi-
teit! 
 
Het team werd verrijkt met extra ergo’s, 
die de bewoners ‘aan huis’ dagbeste-
ding aanboden, er werd van nood een 
deugd gemaakt, want de tijd werd an-
ders ingevuld, en vaak ten goede, zo 
bleek. 
 

Verdriet brengt ons dichter 
bij elkaar 
 
Helaas was het ook in deze tijdspanne 
dat we afscheid moesten nemen van 
Wim Heyerick, (mede-)bewoner en 
vriend. We zijn er met z’n allen door 
gerollercoasterd, en ‘unit De Nieuwe 
Brug’ werd nog hechter en sterker. 
 

… in beweging 
 
23 jaar dus, dit jaar, bestaat ons dyna-
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misch ‘buitenhuis’, en het spreekt voor 
zich dat het continu in verandering is. 
De ervaren rotten van het oorspronke-
lijk team gaven hun kennis door aan een 
volgende generatie en de jonge mensen 
van toen zijn nu de ‘nieuwe anciens’. 
Van de 23 personen die in 2000 De 
Nieuwe Brug kwamen bewonen zijn er 
nu nog 9. Velen “groeiden” door: naar 
Inclusief Wonen, naar een plek dichter 
bij hun lief, naar een huis dichter bij 
familie, … In 2022 verhuisden ook 4 be-
woners naar een studio of appartement 
in onze nieuwbouw De Rank in De Pin-
te… en 1 bewoner verhuisde naar onze 
campus Borgwal in Vurste. 
 

… maar de esprit blijft 
 
Het zou onbegonnen werk zijn het aan-
tal komende en gaande werknemers, 
bewoners, stagiairs, en vrijwilligers op 
te noemen. Toch durf ik stellen 
(weerom met trots) dat ‘de esprit’ de-
zelfde bleef, en de oorspronkelijke visie 
als een fakkel wordt doorgegeven.  
 

Make over 

 
De Nieuwe Brug maakt voortdurend 
innovaties door. Ook op praktisch ge-
bied: zo werd een heus ‘Spa- bad’ geïn-
stalleerd met jacuzzi-functie, geur- en 
lichtsensatie, de doucheruimte werd 
vernieuwd, er kwamen nieuwe tuin-
meubels, elektrische zonneschermen. 
Het interieur werd integraal gemoderni-
seerd.  
Momenteel krijgen alle leefruimtes een 
nieuw kleurtje, en ook het exterieur 

krijgt een make over: alle gevels worden 
geïsoleerd en geëgaliseerd met crepi. 

Trots op onze mediawijze 
projecten 

 
Er werd flink geïnvesteerd in digitalise-
ring: er werden tablets aangekocht en 
smartphones, een begeleider volgde 
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met Sandra en toenmalig vrijwilliger Luc 
de opleiding tot mediacoach, en als kers 
op de taart werd ‘MyWepp’ geïmple-
menteerd.  
 

MyWepp is zoveel meer dan 
een agenda op scherm 

 
Op een groot touchscreen in de eet-
ruimte ontdekken bewoners dagelijks 
welke begeleiders op dienst komen, wat 
er op het menu staat, wie deelneemt 
aan de dagbesteding, wie verjaart, wie 
taken heeft. Ook het nieuws kunnen ze 
bekijken, het weer, de facebookpagina 
van Ebergiste. Bewoners kunnen de 
applicatie ook op hun smartphone raad-
plegen. 

 
Er werd kortgeleden door De Nieuwe 
Brug een projectaanvraag m.b.t. 

‘blended hulpverlening’ ingediend bij 
het Departement Welzijn Volksgezond-
heid en Gezin dat ons op weg kan hel-
pen nog meer in te zetten op het indivi-
dueel toepassen van Mywepp via ta-
blet en smartphones. Het project werd 
geselecteerd en een subsidie werd ons 
toegekend! 
 

Logischerwijs zal deze sponsoring niet 
vrijblijvend zijn: het project zal voorbe-
reiding en een goede aanpak vragen.  
Uiteraard brengen we verslag uit van 
het procesverloop. We krijgen ook een 
samenwerkingspartner van de Artevelde 
Hogeschool. De bedoeling is ook dat 
onze kennis en ervaring wordt gedeeld 
met collega’s van andere locaties of 
werkingen. Het wordt een boeiende 
uitdaging! 
 

Dankbaar vooruit blikken 
 
De winter heeft een lange staart…  
We kijken uit naar langere dagen en 
beter weer! Opnieuw zal de lente uitno-
digen om de moestuin en de serre te 
bewerken, groenteplantjes te zaaien, 
tulpen te zien geboren worden. De tuin 
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wordt weer een ontmoetingsplaats dan, 
om samen op de trampoline te boun-
cen, te schommelen, te basketten, te 
kubben, of te relaxen in de zon met een 
kopje koffie. Als de zon echt haar best 
doet, installeren we het groot zwembad 
om afkoeling te vinden in het water.  
 

Vrijwilligers zijn de max 
 
Misschien kan er binnenkort weer ge-
fietst worden met Donald. Sinds enkele 
jaren is Donald vrijwilliger en vaste 
vriend aan huis. Naast fietsen met be-
woners vinden we hem vaak in de serre 
met Philip, en verschillende bewoners 
mogen beroepen op Donald voor her-
stellingswerkjes en gaan mee naar de 
kerk. Op zondagen wisselt hij sinds een 
jaar af met Paul om met enkele bewo-

ners de mis bij te wonen. Intussen kun-
nen we ook voor andere zaken op Paul 
rekenen. Ook Lieve, onze oud-collega, 
blijft ons nabij: ze begeleidt week om 
week het bezoek aan de bib, ging mee 
naar Rock Voor Specials en op kamp. 
De bijdrage die de vrijwilligers leveren is 
van grote waarde! 
 
Werken in De Nieuwe Brug verveelt 
nooit, en de wederkerige gevoelsband 
met de bewoners is bijzonder! 
 

Annelies Daveloose 
begeleidster De Nieuwe Brug 
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HOE TEVREDEN BEN JE OVER DE DIENSTVERLENING 

Wat hebben we geleerd? 
 
Deze toetsing gebeurde niet alleen door 
familie / wettelijk vertegenwoordigers 
maar ook door medewerkers. Het maakt 
deel uit van zelfevaluatie. De informatie 
werd verwerkt en leidde daar waar mo-
gelijk tot initiatieven om de werking bij 
te sturen. We merkten evenwel dat het 
invullen van de formulieren vrij beperkt 
was waardoor we besloten om in 2022 
een ander instrument uit te werken om 
onze dienstverlening te toetsen.  
 

Kwaliteit van leven als rode 
draad. 
 
In Ebergiste wordt vooral ingezet op 
kwaliteit van bestaan van de cliënt. De-
ze vertaalt zich op 8 domeinen: per-
soonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, 
interpersoonlijke relaties, sociale inclu-
sie, rechten, emotioneel welbevinden, 
fysiek welbevinden en materieel welbe-
vinden. Uiteraard willen we met onze 
manier van dienstverlening hieraan te-
gemoet komen. Om dit te evalueren 

De voorbije jaren hebben we onze 

dienstverlening getoetst met een  

invulstrookje.  Familie of de wettelijk 

vertegenwoordigers konden dit invullen 

naar aanleiding van het driejaarlijks 

multidisciplinair overleg (MDO) en/of 

het uitwisselingsgesprek.  

ontwikkelen we een nieuw en toeganke-
lijk instrument met als overkoepelnde 
vraag “Voldoet onze dienstverlening , 
gekoppeld aan de 8 domeinen van kwa-
liteit van bestaan?”. 
 

Partners in de zorg 
 
Bij de ontwikkeling van het instrument 
werd het advies en de ondersteuning 
gevraagd van enkele familieleden van 
onze cliënten. Met name mevr. Sabine 
Hollebosch en dhr. Ward wyffels heb-
ben hier hard aan meegewerkt, waar-
voor dank.  
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Ter illustratie 
 
Om u een idee te geven hoe het nieuwe 
evaluatie-instrument eruit ziet, geven 
we hier enkele voorbeeldvragen. De 
antwoordcategorieën zijn telkens: 

 

 

 

 

 

 

Bij elke vraag is er ook ruimte om een 
aanvulling of een bedenking te noteren. 

Domein: emotioneel welbevinden 
Er wordt rekening gehouden met wat 
jouw familielid leuk of niet leuk vindt. 

Domein: lichamelijk welbevinden 
Bij ziekte wordt jouw familielid onder-
steund (onderzoek, medicatie, verzor-
ging, …) door de begeleiding en / of 
door artsen. 

Domein: materieel welbevinden 
De eigen kamer wordt ingericht naar de 
smaak van jouw familielid. 

Domein: persoonlijke ontplooiing 
De begeleiding spreekt de talenten (wat 
cliënten in hun mars hebben), de vaar-
digheden en mogelijkheden van jouw 
familielid aan. 

(dit is slechts een selectie, het volledige 
instrument bevat 40 vragen)  

Tijdslijn 
 

 Het instrument werd in september 
2021 voorgelegd aan het lokaal ou-
dercomité van Borgwal met positie-
ve feedback. 

 In 2022 werd de vragenlijst (met oog 
op eigen zoon/dochter, broer/zus) 
effectief ingevuld door de aanwezige 
familieleden / wettelijk vertegen-
woordigers op de LOC’s (De Rank, De 
Nieuwe Brug, Zevenhuizen, Huize 
Vander Schueren, Het Veer en Ter 
Linde). 

 Wat de woongroepen betreft namen 
in totaal 24 mensen deel aan de be-
vraging, voor de dagcentra 15 men-
sen.  

 De vragenlijsten werden verwerkt en 
zullen de komende weken terugge-
koppeld worden naar de LOC’s,  het 
collectief gebruikersoverleg en de 
cliëntenraad.  

 Van hieruit zal o.a. bepaald worden 
hoe dit instrument kan bijgestuurd 
worden en op welke mate we dit 
willen aanwenden in de toekomst.  

 

Niet enkel cijfers 
 
Het instrument omvat ook een kwalita-
tieve bevraging: 

 Waar zijn de begeleiders en de orga-
nisatie sterk in, waar blinken ze in uit 
en moeten ze zeker blijven doen? 

 Waar moeten de begeleiders en de 
organisatie op letten? Wat kan be-
ter? 

 Waar moeten de begeleiders en de 
organisatie mee stoppen? Waar heb 
je je aan geërgerd? 

Zeer goed 

Goed 

Voldoende 

Onvoldoende 

Weet ik niet 

Niet van toepassing 
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Deze toetsing is een evaluatie van de 
dienstverlening in Ebergiste en zal waar 
nodig resulteren in acties die de dienst-
verlening bijsturen en bevorderen. Dit 
kadert ook binnen de zelfevaluatieme-
thodiek in Ebergiste.  
 

Resultaten over de toetsing, op basis 
van de LOC’s, en mogelijke acties  
verschijnen in de volgende editie van 
SAMEN.   

“Kwaliteit is een  

verantwoordelijkheid van  

iedereen. Het netwerk is onze  

partner in de zorg en dan is het 

logisch om hen te betrekken  

wanneer we onze dienstverlening 

evalueren.” 

Wist je dat... 
 
Ebergiste ook deelneemt aan een werk-
groep binnen de Organisatie Broeders 
van Liefde om een instrument te ont-
wikkelen die de kwaliteit van leven en 
dienstverlening wil toetsen? Ons instru-
ment is alvast een mooie voorloper.  
 

Toby De Blauwer  
stafmedewerker kwaliteit 

Toby De Blauwer  



 SAMEN   >   23 

 

In memoriam 
PROFESSOR DOŠEN 

Geachte professor doctor,  
Beste Anton Došen, 
 
We schrijven deze brief naar aanleiding 
van uw overlijden op 3 januari 2023. Als 
bedanking, als een eerbetoon, als herin-
nering aan onszelf wat uw gedachte-
goed voor ons betekent en als kans om 
dit nog eens in de verf te zetten.  
 
In elke context waarin uw naam valt 
gaat het, grappig genoeg, meestal even 
over uw naam zelf. Zowel uitspraak als 
schrijfwijze zorgen voor geanimeerde 
gesprekken. Uzelf nam ooit, in een ge-
filmd interview, de moeite om iedereen 
voor eens en altijd de juiste uitspraak 
duidelijk te maken. Dit en ander beeld-
materiaal geeft ons de indruk dat u, 
naast gedreven gedragswetenschapper, 
ook een beminnelijk en humoristisch 
man was. Daarnaast is uw naam natuur-
lijk onlosmakelijk verbonden met het 
gedachtegoed rond emotionele ontwik-
keling bij mensen met een verstandelij-
ke beperking. Enerzijds baanbrekend, 
tegelijk zo gevoelsmatig logisch en intu-
ïtief. Hoe kan het toch dat mensen met 
een verstandelijke beperking voordien 
vooral vanuit cognitief oogpunt werden 
benaderd? Dat er zo veel nadruk lag op 
‘kunnen’ en minder werd stilgestaan bij 
‘aankunnen’? U bracht een onderbouwd 
ontwikkelingsdynamisch kader dat psy-
chopathologie en gedragsproblemen bij 
deze kwetsbare mensen zou helpen 
verklaren: emotionele ontwikkeling was 

Anton Došen 
26/12/1939 - 3/1/2023 

 
Anton Došen was een autoriteit op het 
gebied van geestelijke gezondheid bij 
mensen met een verstandelijke beper-
king. Hij was de grondlegger van de 
schaal voor emotionele ontwikkeling, de 
voorvechter van het zoeken naar het 
'normale' van gedrag en tegen het hoge 
gebruik van psychofarmaca.  

Lijfspreuk van Anton Došen 

'Gespecialiseerde psychiatrie voor men-
sen met een verstandelijke beperking is 
niet een andere soort psychiatrie, maar 
een psychiatrie voor mensen die zich 
anders ontwikkelen en anders leven.' 

geboren. Zoals bij elk kader evolueerde 
ook dit model doorheen de jaren – en 
nog steeds – en is voorzichtigheid gebo-
den bij het doorgedreven toepassen 
ervan (we mogen immers niet blind zijn 
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voor andere belangrijke elementen in 
iemands ontwikkeling).   
 
In deze brief aan u willen we echter 
stilstaan bij wat uw levenswerk heel 
concreet voor Ebergiste betekent. 
Bovenal is het kader rond ‘emotionele 
ontwikkeling’ opgenomen in de lijst van 
kaders waar wij als organisatie formeel 
mee aan de slag gaan. Dit betekent dat 
wij ons engageren om zoveel als moge-
lijk, via een inschaling, iemands profiel 
rond emotionele ontwikkeling mee te 
nemen in diens algemene beeldvor-
ming. Hierdoor gebruiken we dit mee 
als basis om onze begeleiding af te 
stemmen op de noden van onze cliën-
ten.  
 
Om dit te realiseren willen we natuurlijk 
iedereen die bij ons werkt meenemen in 
dit verhaal. Tijdens ons introductietra-
ject voor nieuwe medewerkers wordt 
dan ook vrij uitgebreid stil gestaan bij 
uw gedachtengoed. Daarnaast organise-
ren wij jaarlijks een drieluik aan vor-
ming, gestoeld op de theorie rond emo-
tionele ontwikkeling: een basisvorming 
die stilstaat bij hoe emotionele ontwik-
keling verloopt en wat dit betekent in 
de praktijk, een verdiepende vorming 
die medewerkers helpt bij het omzetten 
van deze kennis naar het ondersteunen 
van cliënten en een verdiepende vor-
ming rond wederzijdse emotionele be-
schikbaarheid waarbij we nog meer 
stilstaan bij de binnenkant van onze 
cliënten en onze eigen binnenkant. Ook 
onze medewerkers die niet op de recht-
streekse ondersteuning van onze cliën-
ten betrokken zijn, bijvoorbeeld uit on-
ze technische en administratieve dien-

sten, krijgen ‘een bad op maat’ rond dit 
thema. 
 
En als we praten, denken, werken rond 
cliënten zijn ook hun netwerken vanzelf-
sprekende partners. Het is ook met hen 
in gedachten dat wij deze brief aan u 
schrijven en hopen dat zij hem zullen 
lezen. We hopen dat zij, samen met hun 
zoon, dochter, zus, broer, pupil,… voe-
len dat wij in Ebergiste streven naar 
kwaliteit van bestaan voor ieder die bij 
ons woont of werkt en dat wij ons hierin 
ondersteund voelen door het kader 
rond emotionele ontwikkeling dat u 
tijdens uw leven heeft uitgewerkt. We 
hopen ook – en spannen ons hiervoor in 
– dat zij zich volwaardige partners voe-
len en zich betrokken weten, zowel bij 
het in kaart brengen van de emotionele 
ontwikkeling van onze cliënten, als bij 
het omzetten van het resultaat hiervan 
in de dagdagelijkse ondersteuning.   
 
Maar het meest van al hopen we, of 
beter, geloven we, dat al dit streven 
resulteert in kwaliteitsvolle dienstverle-
ning, dienstverlening die zich zo haarfijn 
mogelijk afstemt op de (emotionele) 
noden van onze cliënten.   
 
En we onthouden dat het begon bij een 

psychiater uit Kroatië…. Bedankt! 

 

Sarah De Henauw 

orthoagoog 
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LEVENSLANG LEREN 

IN DE PRAKTIJK 

Geslaagd! Proficiat! 
 
Stéphanie (ortho Ter Linde, dagcentrum 
Ter Linde en dagcentrum ’t Veer) en 
Esther (ortho Bosdreef en Gaverland) 
zijn geslaagd voor hun opleiding 
‘Geestelijke gezondheid bij mensen met 
een verstandelijke beperking en/of au-
tismespectrumstoornis’. Na 1,5 jaar 
pendelen naar Leuven, interessante 
gastsprekers ontmoeten, lessen volgen 
en casussen bespreken, kunnen we met 
trots zeggen dat we beiden geslaagd 
zijn!  
 

Vernieuwing en levenslang leren is eigen 
aan het werken in Ebergiste. Tot onze 
kerncompetenties behoren dan ook 
“adequaat omgaan met verandering” 
en “actief ontwikkelen”. In het verleng-
de hiervan geven we alle orthoagogen 
de kans om een bijkomende opleiding 
“Geestelijke gezondheid bij mensen met 
een verstandelijke beperking en/of au-
tismespectrumstoornis” aan de KU Leu-
ven te volgen. Ook verschillende andere 
orthoagogen gingen reeds door dit 
“bad”, zodat alle ortho’s met dezelfde 
bril en eenzelfde “taal” kunnen kijken 
naar de ondersteuning van de cliënten.  
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Wat hebben jullie geleerd? 
 
In de opleiding kregen we meer inzich-
ten rond diagnostiek en interventies bij 
personen met een verstandelijke beper-
king. Tijdens supervisiegroepen met 
onze medestudenten uit andere organi-
saties, konden we de opgedane kennis 
ook toepassen op casussen in de prak-
tijk.  
 

En nu? 

 
Nu zijn we klaar om verder met teams, 
netwerken en bewoners aan de slag te 
gaan en hen zo goed mogelijk te onder-
steunen.  
 

Stéphanie Vandendriessche 
Esther Tachelet 

orthoagogen 

Kerncompetenties 
Elke medewerker van Ebergiste beschikt 
over kerncompetenties die voortvloeien 
uit de waarden waar wij als organisatie 
voor staan. Deze competenties zijn be-
langrijk ongeacht welke functie je hebt 
in de organisatie. 
 

 Cliëntgericht werken 

 Professioneel handelen 

 Doelgericht samenwerken 

 Adequaat omgaan met veranderingen 

 Actief ontwikkelen 

Aanvullend op deze kerncompetenties, 
heeft elke medewerker nog enkele  
functiegebonden competenties waar-
over hij/zij moet beschikken of nog ver-
der ontwikkelt. 
 

Werken in Ebergiste? 
 
Op zoek naar een job? Of ken je iemand 
die onze teams wil versterken? 
 
Hou onze vacaturepagina in de gaten en 
wie weet maak jij binnenkort deel uit 
van team Ebergiste. 
 
www.ebergiste.be/ik-zoek-werk/
vacatures/ 
of volg ons op sociale media 
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FUUT 

NEEMT AFSCHEID  

John De Muer  
30/01/1964 - 21/01/2023  

 

 

 

 

 
Lieve John, 

De stekskes zijn op, het vuur is uit, geen krijt meer… 
Eindelijk de rust die je verdient! 

Het leven heeft je niet gespaard. Je had het niet gemakkelijk. 

Ondanks alles slaagde jij er toch steeds in om op tijd en stond een grote glimlach te 
toveren op het gezicht van iedereen die bij je langs kwam. 

Je kon speechen als de beste.  
Je was menig keer het hoogtepunt van onze kerstfeestjes, BBQ’s,…  

Het feest kon pas echt beginnen als jij het in gang had gestoken. 
Ook genieten kon je als geen ander.  

Een sigaartje roken, een trappistje drinken, een grapje maken…  
Steeds voorzien van je pet, plastron en boekentas. 

Je hebt een diepe indruk nagelaten bij ons allemaal. 
We zullen je dan ook heel erg hard missen! 

Om met de mooie woorden van Thé Lau te eindigen: 
“Jij was zo mooi, jij was prachtig maar jij, Jij hebt je strijd nu gestreden.” 

Rust zacht. 

De bewoners en begeleiders van de Fuut 
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Ronny D’Haenens 
11/05/1963 - 17/01/2023 

Dag Ronny,  

Man van de gewone dingen van het 
leven  

Man van weinig woorden, maar toch je 
mannetje staan  

Man van bezig zijn, onkruid wieden, 
Borgwal proper houden …  

Man van kleine bricolage-werkjes  

Man van je plan trekken  

Man van de boerenkost, geen vis, niet 
te veel gezond ‘groensel’…  

Man van ‘gene préparé bij de frieten, 
want dat es geen vlees’…  

Man van zoveel kleine dingen  

Man van eenvoud  

Man toch, wat zullen we jou missen, om 
wie je was. We vergeten je nooit!  

 

Je huisgenoten, medebewoners en  
begeleiders van Inclusief Wonen  

INCLUSIEF WONEN 

NEEMT AFSCHEID  
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MEIDOORN 

NEEMT AFSCHEID  

Henri Sas 
11/09/1959 - 30/01/2023 

Henri, Sas, Stafke 
 

Als we aan je terug denken, denken we aan de mooie herinneringen. 
Jij die steeds zo energiek was, zoveel liedjes en geluidjes had. Je favoriete plekje in de 
bureau. Iedere zondag de mis volgen pal voor de TV, uitstappen op restaurant of naar 
Lovendegem, op kamp met Bloemenstad. Steeds dicht bij je vertrouwde begeleiding. 

Rust nu maar zacht,  
en weet dat je in onze herinnering voor altijd met ons onderweg blijft! 

De meidoorn zal je missen! 
 

Bewoners en begeleiders  
van Meidoorn 
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CEDER 

NEEMT AFSCHEID  

Ronny Beauprez 
07/07/1959 - 09/02/2023 

Een beetje lief 
een beetje stout 

een beetje grappig 
een beetje fout 

een beetje eigenzinnig 
een beetje braaf 
een beetje stoer 

een beetje charmant 
een beetje romantisch 
een beetje bijdehand 

een beetje hard 
een beetje zoetig 

een beetje zwart-wit 
een beetje zoekend 

een beetje verdwenen 
maar nog steeds dichtbij 

jij blijft in onze gedachten 
want jij blijft jij. 

We gaan je zo missen. 
 

De bewoners en begeleiders van Ceder 
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EEN HEMELSE BOODSCHAPPER 

Wat kwam deze  
hemelse boodschap-
per me vertellen? 
Als ik even stilsta bij 
de gebeurtenissen 
van de voorbije we-
ken, dan denk ik dat 
dit zijn boodschap 
was: ‘Alles is goed.’ 
 
Ik was op die zondagse ochtend op weg 
naar Borgwal voor een nagedachtenis-
viering. Samen met bewoners, begelei-
ders - zelfs enkele ex-collega’s en een 
heleboel familieleden, herdachten we 
een vroegere bewoner van Huize Van-
der Schueren. Met een lach, met een 

Net voor ik die zondag aankwam in Borgwal, zag ik een vogel voorbij vliegen. 
Een alledaags gebeuren.  
En toch trok iets mijn aandacht. 
Ik keek nog eens en toen zag ik nog een vogel.  
Deze vloog niet zo snel voorbij.  
Ik kon rustig de auto langs de kant van de weg parkeren en enkele foto’s nemen.  

traan en vooral met heel veel warmte 
haalden we herinneringen op. Het was 
een deugddoend moment dat het ver-
driet rondom het verlies een beetje dra-
gelijker maakte. 
 
In de dagen en weken erop moesten we 
nog meer afscheid nemen in Ebergiste. 
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We schrokken op van het plotse overlij-
den van een bewoner uit inclusief wo-
nen. Wat zal hij gemist worden! 
Van een aantal andere bewoners zagen 
we het nakende einde aankomen. En 
ook dan kwamen we samen met familie, 
begeleiders en waar mogelijk medebe-
woners. Tijdens een zinvol zegenings-
moment wensten we onze mensen alle 
goeds toe voor hun laatste reis.  
 
Het zijn telkens intense, persoonlijke 
momenten van samenzijn en warme 
verbinding. 
Het maakt me stil en vredig te gelijk, te 
weten dat we in Ebergiste zo zorgzaam 
omgaan met mensen, met leven en met 
sterven.  
 
Dat begeleiders en medewerkers be-
wust meegaan en bewoners blijven bij-
staan tot het einde. 
 

Dat we samenkomen, verbondenheid 
creëren en bewust samen afscheid dur-
ven nemen als begeleiders, medewer-
kers, bewoners en familieleden. 
 
Dat woorden telkens weer gevonden en 
geschreven worden om mensen te be-
schrijven, in hun uniek zijn en met zo-
veel respect. 
 
Dat onze geliefde overledenen een 
plaatsje krijgen in onze stille ruimte en 
zo blijvend herdacht worden. 
 
Dat achteruitgang, ziekte, sterven en 
dood zo deel uit mogen maken van het 
leven. 
 
Het is goed in Ebergiste. 
 
 

Greet Keppens 
stafmedewerker Zinzorg & Pastoraat 
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“Beste Katleen,  

ik wil jou, David en het team van de 
Borgwalhoeve bedanken voor het ge-
mak en de duidelijke info bij het huren 
van de Borgwalhoeve op vrijdag 11 no-
vember. Het was heel aangenaam dat ik 
er al op donderdagavond materiaal kon 
naar toe brengen. Ook: als we er toe-
kwamen lag er een heel fijn briefje op 
mij te wachten met nog wat info. ...  

Al bij al een toplocatie waar ik zeker 
terugkom om op een open dag in de 
cafetaria van de pannenkoeken of taart 
te smullen met bijhorende thee/koffie, 
inclusief een warme bediening door één 
van jullie bewoners. …  

Ik ben zo tevreden over hetgeen ik heb 
kunnen gebruiken en de sfeer hoe dit 
allemaal afgehandeld is. Een dikke merci 
en deze plek blijft voor mij, en hopelijk 
in de toekomst voor vele anderen, een 
inspiratieplek op de pelgrimsweg van 
200 km die ik aan het ontwikkelen ben 
rond Gent.  Daarbij is de stilteplek, het 
open karakter van het kasteeldomein, 
het veerkrachtpad, de cafetaria, de tek-
sten in het poortgebouw, de foto’s van 
de bewoners, het werk van de bewo-
ners, het zien omgaan van vrijwilligers 
en professionelen met mensen met de-
ze kwetsbaarheid een mooie getuigenis 
van het werk dat jullie verrichten. ... 

Vriendelijke groeten en zeker tot ziens,  

Claudine” 

BORGWALHOEVE 
GASTENBOEK 

Omdat een hartverwarmende getuige-
nis altijd leuk is om te krijgen. Deze war-
me contacten en reacties zorgen er mee 
voor dat we blijvend de kracht vinden 
om onze job met hart en ziel te doen. 
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Op kerstdag overleed in Borgwal ons 

oudste ezeltje Tumtum. Hij was één van 

de verzorgdieren in de boerderij die 

heel wat harten inpalmde van onze be-

woners (en bezoekers en medewer-

kers). Daarom vertellen we in deze SA-

MEN ook hun verhaal. 

HET VERHAAL VAN  

TUMTUM 

Tumtum werd geboren op 4 juni 1996 
en kwam hier als nog jonge ezel op 
Borgwal, samen met zijn veel grotere 
zoon Ior toe in 2001. Het duo werd een 
eyecatcher voor onze boerderij. Vader 
en zoon , een onafscheidelijk duo, wer-
den ingezet als verzorgdieren, knuffel-
vrienden, maar ook kwam er al snel een 
ezelkar bij kijken. Deelnemers konden 
op regelmatige basis genieten van een 
ritje op onze ezelkar, getrokken door 
het olijke duo Tumtum en Ior. Het was 
een grappig duo: vader Tumtum, klein 
en een beetje schriel, maar heel aaibaar, 

en zoon Ior, een uit de kluiten gewassen 
ezel, met goede inborst, dat heeft hij 
van zijn vader, maar toch een ezel waar-
dig, altijd een beetje koppig, averechts, 
de oren heel beweeglijk, maar vooral 
snel plat, zo van: laat me met rust, ik 
hoef al die aandacht niet, hoewel, ei-
genlijk wel, maar ik toon het lekker niet. 
Ior, de grootste, maar steeds in het 
spoor van zijn schriele vader.  
 
Ze hebben veel aanbidders, onze twee 
ezels, zowel bij de toevallige passant als 
bij onze deelnemers die meer actief bij 
het werken met de dieren betrokken 
zijn. Zo trok Tumtum steeds weer de 
aandacht van de iets timidere deelne-
mers, terwijl Ior net de grote vriend is 
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van onze iets stoerdere deelnemers. 
Mens en dier vinden elkaar en het is 
mooi om zien hoe karakters matchen, 
dialogen ontstaan, banden gesmeed 
worden. Het werk met de ezelkar was 
voor vele deelnemers telkens weer een 
hele belevenis. Maar al snel bleek dat 
ons duo hier niet echt voor in de wieg 
gelegd was. Kleine Tumtum kreeg regel-
matig last, problemen in de schouders 
en meer nog, aan de voeten en hoeven. 
Dit zorgde er voor dat de ezelkar meer 
en meer opzei gezet moest worden. Het 
grote verschil in grootte en kracht tus-
sen beide ezels was hier zeker een niet 
te onderschatten probleem. Dat hier-
door ook de routine van het inspannen 
en werken met de ezels als trekdieren 
bij de hiertoe opgeleide begeleiders 
verminderde, deed mij er toe beslissen 

deze activiteit met onze ezels af te 
schaffen. Dit betekende echter helemaal 
niet dat we het werk met onze ezels 
stopten, integendeel: ik voerde het aan-
tal activiteiten met onze ezeltjes juist 
op, niet meer als bespannen trekdieren, 
maar als wandelgezellen. Bijna dagelijks 
trekken wij er op uit met onze ezels, 
deelnemers worden aangemoedigd en 
mee opgeleid om met een ezel aan de 
leiband op wandeling te gaan. Daarbij 
hoort ook het verzorgwerk voor en na, 
borstelen, voederen en hoeven krab-
ben. Deelnemers leren door actief met 
onze ezels te wandelen nog veel beter 
de taal der dieren te verstaan, zelf ver-
antwoordelijkheid te nemen, te focus-
sen… Met minder mobiele deelnemers 
blijven we samen met onze ezels op het 
mooie domein, maar met de betere 
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stappers en mits de juiste begeleiding 
en of ervaren deelnemers, trekken wij 
er ook verder op uit, wij wandelen naar 
de Schelde, of langsheen de rustige we-
gen rondom Borgwal. Deze wandelingen 
zijn niet alleen steeds weer een uitda-
ging voor onze deelnemers, zij glunde-
ren daarbij ook wanneer zij aangespro-
ken worden door andere wandelaars. Zo 
dragen onze ezels ook hun steentje bij 
aan ons dagelijks streven naar ontmoe-
ting: deelnemers van verschillende 
woongroepen komen samen om hun 
passie voor onze dieren te delen, om 
samen op stap te gaan, en tijdens het 
wandelen ook tijd te nemen voor een 
babbeltje (veelal over hun dieren) met 
toevallige passanten. De wandelingen 
naar de Schelde, waar we onze ezels 
wat kunnen laten grazen in de berm, 
wachtend op een boot die gaat passe-
ren, keuvelend met andere wandelaars 
zijn een erg gegeerde activiteit.  
 

Dat Tumtum niet zo’n goede gezond-
heid had wisten we al langer, reeds ja-
ren terug kregen we af en toe van Tum-
tum signalen dat hij ‘een dagje ouder’ 
werd. Er werd al eens hardop nagedacht 

of we geen ‘reserve’ ezel moesten intro-
duceren, iedereen kent de verhalen 
over ezels die dood gaan van verdriet, 
wanneer hun vaste maatje komt te ster-
ven… Ik koos er voor dit niet te doen. 
Om verschillende redenen: ten eerste is 
onze weide niet de meest geschikte om 
er ezeltjes op te houden, ezels houden 
van een dorre droge grond, een vochti-
ger weide is voor hun hoeven en voeten 
echt wel problematisch. Daarom staan 
onze ezels in vochtige periodes veelal 
‘opgesloten’ op ‘den beton’… Gelukkig 
gaan we voldoende met hen op stap en 
is hun verhard plekje voldoende groot 
om toch voldoende beweging te heb-
ben. Ook merkte ik dat er tussen Tum-
tum en Ior, zeker de laatste jaren, toch 
stilaan een kentering kwam: Tumtum 
was als weliswaar veel kleinere vader, 
altijd de leider. Ior volgt zijn vader en 
zou zelfs nooit zonder zijn vader op stap 
willen gaan. Maar bij het voederen bij-
voorbeeld, ging Ior zich de laatste tijd 
veel assertiever opstellen, hij drumde 
Tumtum letterlijk weg wanneer de lek-
kere korrels gevoederd werden of wor-
tels op het menu stonden. Dat Tumtum 
dit ook liet gebeuren wijst er op dat hij 
niet meer de energie had om zijn plaats 
als leider op te eisen. Wanneer we, net 
in dit stadium, een derde ezel zouden 
toevoegen, zou dit voor Tumtum wel 
eens een hele harde dobber kunnen 
worden: hij zou zijn positie dan zeker 
kwijt spelen, en als het gaat over rang-
orde, kan moeder natuur heel hard 
zijn… 
Net daarom bracht ik mijn pony Prins er 
bij. We plaatsten Prins niet bij, maar 
naast de ezels. Zo konden zij rustig ken-
nis maken zonder dat er aan enige hi-
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ërarchie getornd moest worden, inte-
gendeel, de nabijheid van Prins bracht 
onze ezels terug wat meer nabij, grote 
Ior, klein hartje, verschool zich terug 
wat meer achter zijn vader. Ook voor 
het werken met onze dieren biedt dit 
vele voordelen. Wie gewend was enkel 
met onze ezels te werken kan dit onge-
stoord ook verder zo doen. Intussen heb 
ik de tijd om collega’s die dit wensen, 
mee op te leiden en kennis te laten ma-
ken met onze pony, verwant aan de 
ezels maar toch ook weer anders… Voor 
onze deelnemers is Prinske de pony 
intussen een ingeburgerde mascotte, 
door zijn zachte vacht en lief snoetje zo 
mogelijk nog aaibaarder dan onze lang-
oren, door zijn pittiger karakter ook 
weer een welkome uitdaging. 
Dan kwam, toch nog plots en onver-
wacht, het overleiden van Tumtum. Op 
donderdag voor kerstmis ging Tumtum 
nog gezwind mee op wandeling. Samen 
met Prins, Ior en een achttal enthousias-
te deelnemers maakten we die dag wel 
twee wandelingen, in de voormiddag 
een korte, op het domein, na de middag 
een stevige, naar ‘de boten op de Schel-
de’. Tumtum was er altijd graag bij. 
Niets liet vermoeden dat die wandeling 
zijn laatste zou zijn… 
 
De volgende ochtend vond ik een heel 
andere Tumtum, in onnatuurlijke hou-
ding lag hij onder zijn hooi rek, hij rea-
geerde alert, maar ik voelde meteen dat 
dit ernstig was: Tumtum was onder-
koeld en reageerde niet op prikkels aan 
de voorbenen. Ik liet meteen de dieren-
artsen van de buitenpraktijk Merelbeke 
komen en masseerde zijn schouders en 
voorbenen zo veel mogelijk om de door-

bloeding beter op gang te krijgen. Sa-
men met de dierenartsen brachten we 
hem op een dikke laag stro in zijn stal en 
dekten hem warm toe. Tumtum had 
hoogstwaarschijnlijk in de nacht van 
donderdag op vrijdag een hartaanval 
gehad, hierdoor was hij ongelukkig ge-
vallen en niet meer terug recht geraakt, 
met de onderkoeling als gevolg. De ver-
lamming van de voorbenen kon door 
het hartfalen veroorzaakt zijn, mogelijk 
ook door de onnatuurlijke houding 
waarin hij de nacht had gelegen. Opwar-
men en blijven masseren was, naast een 
aansterkende baxter en spuit, al wat we 
konden doen. Ook zaterdag kreeg Tum-
tum nog een extra baxter en kwam ik 
hem meermaals masseren, maar tegen 
de avond zag ik de bui wel hangen… 
Tumtum ging er niet op vooruit, zijn 
temperatuur was wel terug ok, maar 
van enig herstel aan de voorbenen was 
niets te merken… Ook ging zijn energie 
en eetlust achteruit.  
Intussen was het ook wat bang afwach-
ten hoe Ior reageren zou, voor het eerst 
in zijn leven, kon hij niet bij zijn vader 
zijn… hij was ongedurig en kwam regel-
matig over het poortje kijken wanneer 
ik met Tumtum bezig was. Maar met 
een wortel of wat extra lekkers zag ik 
dat hij zijn eetlust alvast niet verloor. 
Op zondagochtend zag ik meteen dat 
we onze Tumtum zouden moeten afge-
ven. Ik maakte het hem nog wat com-
fortabel, hij genoot nog van de knuffels 
en massages, maar zijn energie was op-
gebruikt, zijn kaarsje dovende. Het voel-
de wel als een vreemd kerstverhaal, 
zoals ik daar met Tumtum in zijn stalle-
tje zat, tot hij stilletjes in mijn armen 
heen ging… 
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Dat dit heengaan voor vele deelnemers 
toch wel een impact zou hebben was 
zeker. Jonas, bewoner van Zwanebloem, 
was net voor de kerst naar huis, anders 
kwam hij iedere ochtend, veelal nog 
voor het ontbijt, een goede morgen 
wensen aan Tumtum, Ior en Prinske… 
Nico, bewoner van De Rank, die een 
hekel heeft aan wandelen, behalve wan-
neer hij, fier de leiband in de hand, 
naast Tumtum op stap kan gaan, dan 
mag het gerust ver zijn… Filip, van ze-
venhuizen, ook een vaste gast op onze 
ezelwandelingen, maar daarbuiten ook 
zelfstandig regelmatig op bezoek bij 
onze ezels… Danny, Kevin, Mike, Ka-
thleen, Kathy… Willy, die een paar jaar 
terug liefst op veilige afstand toe keek, 
maar de laatste tijd spontaan zelf, de 
handborstel in de hand, Tumtum kwam 
borstelen… Het zijn maar enkelen van 
de velen die Tumtum zullen missen…  
 
Denk ook aan onze collega’s de dames 
van de personeelsdienst die wij op onze 
verzorgmomenten kruisten, aan onze 
vrijwilligsters Lindsay en Ashley en hun 
kinderen, die tijdens de weekends voor 
onze boerderijdieren komen zorgen…  
Ik informeerde zo goed als mogelijk de 
betrokken diensten en woongroepen 
van het droeve nieuws, net in deze ein-
dejaarsdagen, zodat iedereen ter plaat-
se onze deelnemers reeds wat kon in-
lichten, maar zoals dat gaat, het nieuws 
ging snel zijn eigen weg en naast mede-
leven en droefnis kwam ook al snel de 
vraag: wat nu, komt er een nieuwe ezel 
bij, hoe gaat het met de andere ezel? 
Ior stelt het goed, hij is intussen reeds 
enkele keren met mij en enkele deelne-

mers mee op stap geweest, samen met 
onze pony Prins, maar ook helemaal 
alleen. Hij is er alleen nog aaibaarder op 
geworden. Door de nabijheid van Prins 
de pony voelt hij zich nooit echt alleen, 
zijn eetlust is helemaal ok en waar hij 
voorheen, in tandem met Tumtum, 
soms wel eens ‘de ezel uit kon hangen’ 
is hij nu meer dan voorheen blij met alle 
aandacht die wij hem geven. Ik ben 
daarom ook zeker niet geneigd snel snel 
een nieuwe ezel naar Borgwal te halen. 
Zo een beslissing neem ik niet alleen en 
vooreerst moeten we afwegen of dit 
voor onze werking een meerwaarde zou 
betekenen. Een nieuw dier moet opge-
leid worden, onze collega’s evenzeer. 
Aangezien Ior zich nu ook alleen graag 
laat inzetten bij onze activiteiten, is dit 
eigenlijk zelfs meer werkbaar voor vele 
collega’s, zeker wanneer gewerkt wordt 
met deelnemers die zelf minder moge-
lijkheden hebben. Zo kan beter gefocust 
worden op het kwalitatieve werk. Be-
ter 1 ezel in de hand dan twee op de 
vlucht…  
 

Boer Gert 
begeleider dagbesteding Borgwal 
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Niet-indexering hakt in 

op werkingsmiddelen 

De werkingsmiddelen binnen welzijn worden al meer dan 10 jaar niet meer geïn-

dexeerd. 'Heel concreet: als we 10 jaar geleden 100 euro werkingsmiddelen kregen, 

zouden die vandaag door de indexering 132 euro moeten bedragen. Maar spijtig ge-

noeg is dat nu nog 92 euro', vertelt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het 

Vlaams Welzijnsverbond, in De markt en Het journaal op de VRT.  

De niet-indexering is dus een besparing 
van maar liefst 30%. En dat zorgt voor 
financiële kopzorgen bij heel wat voor-
zieningen, want intussen blijven alle 
kosten stijgen. De gevolgen daarvan zien 
we in de cijfers, zegt Hendrik Delaruel-
le: 'Een eigen bevraging leert dat één op 
de drie voorzieningen in de sector voor 
personen met een handicap dit jaar een 
negatieve begroting heeft. Ik hoor de-
zelfde aantallen in de jeugdhulp'. 
 
Er is waardering voor de extra middelen: 

een energiepremie, een betere financie-
ring van de kinderopvang en de index 
voor bouwprojecten werd aangepast. 
Maar zonder die maatregelen zaten nog 
meer voorzieningen in de penarie. Soci-
ale ondernemers zijn dan wel creatief: 
ze herstellen, zoeken andere inkomsten 
en besparen waar het kan, maar aan 
deze negatieve spiraal moet dringend 
een einde komen. 
 
Bron: Vlaams Welzijnsverbond 

IN DE PERS 
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Wat betekent dit voor  
Ebergiste? 
 
De niet-indexering van de werkingsmid-
delen laat zich ook voelen bij de voorzie-
ningen van de vzw Organisatie Broeders 
van Liefde waartoe Ebergiste behoort.  
 
Jaarlijks dienen wij als voorziening een 3
-jaren begroting in te dienen. Deze  
begrotingen hebben o.a. betrekking op 
de toekomstige exploitatie en op voor-
ziene investeringen. Deze begrotingen 
dienen goedgekeurd te worden door 
het bestuursorgaan. In het verslag van 
het bestuursorgaan van 09.01.2023 le-
zen we het volgende: “Bij de bespreking 
werd vastgesteld dat de organisatie op 
een financieel kantelpunt dreigt te  
komen. Het geconsolideerd begroot  
resultaat daalt tot ongeveer € 4 mio. 
Dat komt neer op een rentabiliteit van 
0,44%. De vooropgestelde resultaten 
2024 en 2025 dalen verder tot een nega-
tieve rentabiliteit. Per sector werden een 
aantal aandachtspunten geformuleerd. 
Bovendien wordt extra aandacht  
gevraagd voor een nauwgezette  
begrotingsopvolging.”   
 
Ondanks het feit dat de kosten in 2022 
gemiddeld met meer dan 10% stegen, 
werden de werkingsmiddelen terug niet 
geïndexeerd. Om voldoende financiële 
draagkracht te behouden zijn weinig 
oplossingen mogelijk. Ofwel dienen we 
de stijgende kosten integraal door te 
rekenen aan onze cliënten ofwel dienen 
we te besparen op personeelsinzet 
(personeelsinzet vanuit werkingsmidde-

len). Een bijkomend alternatief is het 
uitstellen van noodzakelijke investerin-
gen. Welke maatregel we ook nemen: 
dit gaat steeds ten koste van kwaliteit 
van dienstverlening. Niettegenstaande 
de moeilijke financiële situatie waarin 
ook wij als voorziening dreigen te  
belanden, blijven we ons verder  
inzetten voor de keuze van bijzondere 
doelgroepen die we maken in de geest 
van onze missie. 
 

Luc Aelbrecht 
Logistiek directeur 
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DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING 

VERHOOGT 

In wat volgt citeren we graag de infor-
matie die ons bereikte via de nieuws-
brief HandiPro: 

In 2020 besloot de regering de laagste 
sociale uitkeringen te verhogen om ze 
dichter bij de armoedegrens te brengen. 
Deze verhoging geldt ook voor de 
inkomensvervangende tegemoetkoming 
(IVT). 
 
Het gaat voor de IVT om een stijging van 
10,75% tegen 2024 (buiten index). De 
verhoging gebeurt in vier keer, telkens 
met 2,6875%, op 1 januari van 
elk jaar tussen 2021 en 2024. 
 
Twee verhogingen van 2,6875% hebben 
al plaatsgevonden op 01/01/2021 en 
01/01/2022. 
In de praktijk zullen de IVT-bedragen 
dus vanaf 1 januari 2023 voor 
de derde keer met 2,6875% worden 
verhoogd. 
 
Deze verhoging komt bovenop de be-
staande wettelijke mechanismen zoals 
de indexering en de koppeling van de 
sociale uitkeringen aan de gemiddelde 
stijging of daling van het inkomen in 
België. 
 
Personen met een handicap hoeven zelf 
niets te doen, het bedrag van hun IVT 
wordt automatisch verhoogd. 

Om welke bedragen gaat 
het? 
 
Het maximumbedrag dat kan worden 
toegekend, hangt af van 
de gezinscategorie. 
 
* Voor categorie A bedraagt het nieuwe 
geïndexeerde maximumbedrag 
9.716,17 euro per jaar. 
* Voor categorie B bedraagt het nieuwe 
geïndexeerde maximumbedrag 
14.574,29 euro per jaar. 
* Voor categorie C bedraagt het nieuwe 
geïndexeerde maximumbedrag 
19.696,22 euro per jaar. 
 
Je kan de nieuwe maximumbedragen 
vinden op de website van de DG 
Personen met een handicap. 
 

Je gezinscategorie  
bepalen? 
 
https://handicap.belgium.be/nl/mijn-
dossier/gezinscategorie.htm 
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ER WAS EENS... 

...een groep van 7 cliënten die vier jaar 
geleden verkozen werden om deel uit te 
maken van de cliëntenraad van Ebergis-
te. Gedurende vier jaar beleefden ze de 
dolste avonturen, met hoogtes en laag-
tes. Als dieptepunt was er Corona met 
zijn strenge maatregelen. Want moet je 
weten, deze groep van mensen houdt 
heel veel van de warmte en gezelligheid 
die samen vergaderen met zich mee-
brengt, maar is niet zo gek op mond-
maskers en digitale meetings…  
 

Versoepelingen openen  
terug deuren 

 
Toch maakten zij er het beste van en 
toen de maatregelen langzaamaan terug 
versoepelden smeten zij zich als team 
terug op het meedenken rond goede 
dienstverlening in Ebergiste en het orga-
niseren van leuke activiteiten waaron-
der het ontmoetingsfeest.  
 

Nieuwe verkiezingen  
in zicht 

 
Maar zoals dat gaat bij alle mooie liedjes 
komt ook aan dit prachtteam een eind…  
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Maar, zoals het gaat bij alle sprookjes is 
elk einde ook een nieuw begin! 
 
Graag kondigen wij via deze weg dan 
ook de verkiezingen voor de nieuwe 
cliëntenraad aan. In het voorjaar van 
2023 zullen wij alle kandidaten voor de 
nieuwe cliëntenraad klaarstomen voor 
de verkiezingscampagne en op 3 mei 
zullen alle bewoners en deelnemers van 
Ebergiste opnieuw kunnen stemmen 
voor hun zeven favoriete kandidaten.  
 

Kandidaten staan voor  
relevante thema’s 

 
 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
de noden binnen onze organisatie zullen 
wij opnieuw aan de slag gaan met the-
ma’s. Kandidaten kiezen thema’s waar-
van zij denken dat deze binnen Ebergis-

te belangrijk zijn om rond te werken en 
kiezers kiezen op die manier niet enkel 
voor mensen maar ook voor waarvoor 
deze mensen zullen staan tijdens hun 
eventueel engagement in de raad.  
 

Bedankt 

 
Via deze weg willen wij graag Rudy, Pie-
ter, Steven, Bram, Ricky, Gilberte en Ives 
bedanken voor hun inzet van de afgelo-
pen vier jaar. Allen die ambitie hebben 
om zich kandidaat te stellen voor de 
komende vier jaar wensen wij veel suc-
ces bij hun verkiezingscampagne.  
 

Sabrine & Sarah 
coaches cliëntenraad 
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BEZOEK HET VEER 

Op 19 maart is het zover: Dag van de Zorg. Dit jaar zetten we de deuren open van 
dagcentrum Het Veer in Gent. Het team en de cliënten zullen jou met open armen 
ontvangen. De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Ook Sofie heeft er al veel zin 
in! 

"Hallo, ik ben Sofie. Ik werk 4 keer per week in het kaar-
senatelier van het Veer. Ik ben enorm trots op mijn 
werk. Ik snij de platen, ik giet kaarsen uit en ik help mee 
met het inpakken van de kaarsen. Ik vind de kaarsen 
uitgieten het leukste omdat dat allemaal verschillende 
kleuren zijn en dat doet mij denken aan een regen-
boog."  

INTERACTIEVE 
RONDLEIDING 
 
BELEEF HET ZELF 
 
LEUKE  
WORKSHOPS 
 
HAPJES & DRANKJES 
 
ZELFGEMAAKT 
 
WINKEL 
 
IDEALE  
GEZINSUITSTAP 
 
ACHTER DE SCHERMEN 
 
OPENDEUR 
 
DAG VAN DE ZORG 
 
19 MAART 2023 
11u-17u 
 
OTTERGEMSESTEEN-
WEG 130, 9000 GENT 
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Eind oktober vorig jaar werd de vernieuwde campus Ter Linde officieel voorgesteld. In 

de vernieuwde lokalen van het dagcentrum, De Mispel, is er meer ademruimte en in-

spiratie voor creativiteit. Muziek, wellness, knutselen, koken, sport en beweging staan 

ingepland in het activiteitenschema. In het tuinpaviljoen, De Moerbei, komen de cliën-

ten graag genieten van het “buitenleven”, planten en oogsten in de bloemen- en 

groentetuin. Een goedgevuld aanbod voor de 15 dagcentrumcliënten! 

VERNIEUWD TER LINDE 

Uit de openingsspeech 
 
Met de realisatie van het project wilden 
we enerzijds een aantal dromen die 
leefden binnen de groep van medewer-
kers die instaan voor de dagbesteding 
invulling geven, anderzijds willen we 
inspelen op een aantal maatschappelij-
ke evoluties. 
 
Wat de dromen van de dagcentrum 
medewerkers betreft:  

 Men droomde van een tuinpaviljoen 
als uitvalsbasis voor cliënten die kie-
zen voor buitenwerk. 

 Men droomde ervan om de verschil-
lende functies van de leefgroepwer-
king van het dagcentrum te centrali-
seren en bij elkaar te brengen. In 
het oude gebouw zaten de verschil-
lende functies zoals rustruimte, eet-
ruimte, keuken verspreid doorheen 
het gebouw wat niet altijd even 
praktisch was. 

 
Naast de wensen van de medewerkers 
konden we ook niet voorbijgaan aan 
een aantal maatschappelijke tendensen: 
Als voorziening hanteren we als ago-
gisch begeleidingskader de 8 domein 

Algemeen directeur Luc Aelbrecht: “Het 
begon als een klein idee, namelijk een 
tuinkamer plaatsen om de buitenwer-
kers wat meer ruimte te geven. Na meer 
vernieuwende ideeën verzamelen rond  
infrastructuur, plannen schetsen en de 
nodige goedkeuringen verkrijgen, kwa-
men we tot het huidige resultaat. In 
september 2020 werd gestart met de 
verbouwingen in Ter Linde. Er werden 6 
nieuwe studio’s gecreëerd. De boven-
verdieping werd toegankelijker gemaakt 
door het plaatsen van een lift. We 
maakten van de gelegenheid gebruik 
om in het centrale gedeelte enkele loka-
len zoals het medisch kabinet en de 
wasplaats in een nieuw kleedje te ste-
ken. Ook de stookinstallatie werd volle-
dig vernieuwd. Kwaliteitsvolle infra-
structuur is dé voorwaarde om kwali-
teitsvolle zorg en ondersteuning te bie-
den. We zijn fier op het resultaat!” 
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van Schalock. Dit kader gaat uit van vol-
gend principe: In welke mate draagt de 
zorg die wij bieden bij tot wat men 
noemt hun kwaliteit van bestaan? Of 
m.a.w. waar worden cliënten gelukkig 
van? In het oud gebouw beschikten niet 
alle bewoners reeds over een individue-
le kamer. Het recht op een aangepast 
huisvesting, waarbij tegelijkertijd inge-
zet wordt op veiligheid, integratie, pri-
vacy, persoonlijke ontwikkeling en ma-
terieel welbevinden is een fundamen-
teel recht.  
 
Het project voorziet in een uitbreiding 
met 6 individuele kamers.  
 
Met de realisatie van het project wen-
sen we ook invulling te geven aan het 
oorspronkelijk idee om de 3 bestaande 
verdiepingen met elkaar te verbinden 
en om de verdieping bereikbaar te ma-
ken voor rolstoelgebruikers. Dit brengt 
ons op het aspect van toegankelijkheid. 
Een integraal toegankelijk ontwerp 
houdt rekening met de behoeften van 
mensen met een beperking. Kan ieder-
een er gemakkelijk binnen of buiten? 
Zijn alle lokalen voor iedereen bereik-
baar? Is de inrichting van de lokalen 
aangepast? Laten de lokalen toe tot het 
aanbieden van een aangepast aanbod 
m.b.t. dagbestedingsactiviteiten? 
Is het gebouw m.a.w. aangepast aan de 
doelgroep die men wenst te bereiken. 
Bij de realisatie van bouwprojecten ligt 
de uitdaging dan ook om niet te unifor-
miseren, maar in te zetten op een aan 
de beoogde doelgroep aangepaste 
woon- en dagbestedingsvorm.  
 

Een aangepaste woon en dagbeste-
dingsvorm gaat uit van de volgende ba-
sisprincipes: 

 Een cliënt dient zich veilig en gebor-
gen te voelen, omgeven door perso-
nen die hij vertrouwt. 

 De woon & dagbestedingsvorm moet 
georiënteerd zijn naar de buitenwe-
reld. Integratie en deelname aan de 
maatschappij is één van de vertrek-
punten. 

 De woon & dagbestedingsvorm moet 
ongeacht de grootte een plek zijn 
waar de cliënt de nodige privacy ge-
niet, een eigen privéleven heeft.  

 

Dankwoord 
 
Ik wens tenslotte nog een dankwoord te 
richten aan iedereen die bijdroeg tot de 
realisatie van dit project. Mijn dank gaat 
in eerste instantie uit naar architecten-
bureau archiple, studiebureau Botec en 
algemeen aannemer Detrac. Voor de 
realisatie van de technieken deden we 
beroep op: 
Aannemersbedrijf De Mulder wat be-
treft de elektriciteitswerken; 
Aannemersbedrijf Deweer wat betreft 
de sanitaire installatie; 
Aannemersbedrijf CeIcio wat betreft de 
luchtbehandelingsinstallatie en verwar-
mingsinstallatie. 
 
Voor de continuering van de dagcen-
trumactiviteiten huurden we tijdens de 
bouwfase een tijdelijke locatie op de 
Markt in Deinze. De bewoners van de 
woongroepen Hulst, Distel en Brem ble-
ven tijdens de bouwwerken wonen op 
hun vertrouwde plek. De woon- & werk-
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We voelen ons al helemaal thuis in de 
vernieuwde lokalen. 

omstandigheden tijdens de bouwfase 
waren dus verre van ideaal. Mijn dank 
gaat dan ook uit naar alle begeleiders 
van Ter Linde die ondanks de soms 
moeilijke omstandigheden steeds het 
beste van zichzelf blijven geven hebben. 
Bouwen en verbouwen zorgt voor heel 
wat extra vuil en stof wat het werk van 
de medewerkers van de schoonmaak-
dienst er niet gemakkelijker op maakte. 
In moeilijke omstandigheden hebben 
ook zij vol passie hun werk verdergezet. 
Tenslotte wens ik ook nog de medewer-
kers van de ICT en de technische dienst 
te bedanken voor hun geleverde bijdra-
ge.  
 

Luc Aelbrecht 
Waarnemend algemeen directeur 
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GESPOT OP FACEBOOK  
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> … onze facebookpagina de afgelopen 
maanden heel wat nieuwe volgers heeft 
bijgekregen?  De teller staat op 2409 
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, ook over coronamaatregelen, 
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 
 

> …  er sinds 1 februari 2023 een nieuwe 
procedure ‘noodprocedure’ in werking 
is om een persoonsvolgend budget aan 
te vragen? Meer info op www.vaph.be 
 
> …  alle verslagen na een bezoek van de 
zorginspectie, te lezen zijn in de rubriek 
publicaties op www.ebergiste.be? 
 
> …  we dit jaar ook nieuwjaarswensen 
kregen vanuit het koninklijk huis? 

Wist je dat?  

Wistjedat… 
 
De inhoud van SAMEN is niet enkel 
voorbehouden 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 Luci-
darme, stafmedewerker 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 vergaderingen van het 
collectief gebruikersoverleg gaan door op 18/4/2023 en 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 6 december 2022:  

 Nieuws uit cliëntenraad 

 Nieuws uit de voorziening 

 Algemeen beleidsplan 

 Verkiezingsprocedure collectief gebruikersoverleg 
 
Op het overleg van 7/2/2023 sloten ook de voorzitters 
van de LOC’s aan op het collectief gebruikersoverleg.  
 
 
 
 

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 en vrijdagnamiddag 
- 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 

 
 
3 maart 2023    ontmoetingsdag/bedankingsfeest voor vrijwilligers 
19 maart 2023   Dag van de Zorg  in dagcentrum Het Veer (Gent) 
24 maart 2023   Zuurstofdag (vormingsdag voor leidinggevenden 
     sociale dienst en stafmedewerkers) 
25 mei 2023    infosessies Borgwal AED toestel 
7 t.e.m. 10 juli 2023   Café caché in Borgwal 
 
 

 

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

