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Redactioneel
Beste lezer
Misschien was jij erbij tijdens onze opendeur in Borgwal op Dag van de Zorg? Het
deed deugd om de deuren terug open te mogen zetten voor bezoekers en jullie te
laten kennismaken met wie we zijn. Een dag van ontmoeting en van verbinding met
bezoekers en een dag van trots op onze job.
Maar Dag van de Zorg beperkt zich niet tot één dag. Elke dag is het dag van de zorg in
Ebergiste en zoveel andere zorgvoorzieningen. Dankzij de niet aflatende inzet van alle
betrokkenen bij de zorg voor onze cliënten slagen we erin om kwaliteit van leven te
bieden aan onze cliënten. Het versterken van medewerkers is hierbij een belangrijke
uitdaging. Alle leidinggevenden binnen onze voorziening kregen recent daarom nog
een opleiding rond inspirerend leidinggeven.
Met de zomervakantie in het vooruitzicht sluiten we weldra ook het huidig werkjaar
af. Velen onder ons kijken reeds halsreikend uit naar de welverdiende vakantie. Vakantie is een periode van herbronnen om nadien met volle moed er terug tegen aan
te kunnen gaan. Ook voor onze cliënten is het verlangen naar vakantie en het ontmoeten van anderen groter dan ooit. Noodgedwongen beperkte hun leefwereld zich
de laatste periode immers tot de eigen bubbel en het eigen netwerk.
Voor de komende vakantieperiode wil ik jullie dan ook de volgende raad geven: geniet van de kleine dingen in het leven. Op een dag zul je terugkijken en beseffen: het
waren de GROTE dingen.
We wensen je veel leesplezier toe!

Luc Aelbrecht
Logistiek directeur
Waarnemend algemeen directeur
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SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics is een sportevenement voor personen met een verstandelijke beperking vanaf acht jaar. Deze
nationale spelen zijn een hoogtepunt
waar wij elk jaar met veel goesting naar
aftellen. Eindelijk kon dit sportief evenement terug doorgaan in 2022 (van 25
t.e.m. 28 mei). Wist je dat het ondertussen al geleden is van 2019 (corona weet
je wel)? De locaties van de spelen waren
Ottignies-Louvain-la-Neuve en Brainel’Alleud.

Sportkriebels in Zevenhuizen
De bewoners, zeg maar atleten, van
Zevenhuizen nemen al vele jaren deel
aan Special Olympics. Dat het in 2022
terug kon doorgaan zorgde voor heel
wat enthousiasme in het team. Toch
ook een domper, want niet alle sporten
gaan door en dat wielrennen geschrapt
werd, is voor enkelen toch een teleurstelling.

De training kan beginnen
Na de bevestiging dat het evenement
terug georganiseerd werd, zijn er heel
wat nieuwsgierige vragen waar onze
atleten een antwoord op wilden. Waar
gaat het door, wanneer, welke sporten,
wie mag er meegaan, wanneer gaan we
oefenen, waar gaan we slapen … We
pluisden alles nauwkeurig uit en zorgden voor een heldere en duidelijke planning. Iedereen was op zijn gemak, iedereen wist waar men zich aan kon verwachten. Tijd voor het echte werk, na-

Atleten van Ebergiste waren volop in
trainingsmodus voor Special Olympics.
Huize Vander Schueren organiseerde
een oefenmatch netbal met sportievelingen over de campussen van Ebergiste
heen. Sport verbindt De Nieuwe Brug,
De Rank, Zevenhuizen en Huize Vander
Schueren. Sport staat bij ons in teken
van samen spelen en fairplay.
melijk trainen voor elke sport waaraan
we deelnamen.

Tijd voor actie
We haalden het sportmateriaal vanonder het stof. Hier en daar was ons gerief
aan een opknapbeurt of vervanging toe.
We stoomden alles klaar zodat we ons
optimaal konden voorbereiden. We
SAMEN >
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splitsten eerst de atleten op in sportgroepjes die wekelijks trainden. Een
realistisch trainingsschema zorgde voor
een gedoseerde voorbereiding.

Wie zijn onze atleten?
Kimberley nam deel aan netbal met de
netbalploeg van Ebergiste. Het was even
spannend wanneer de atleten samen
mochten trainen. Maar uiteindelijk
kwam hiervoor de toelating. Een grote
opluchting voor Kimberley.

deel, maar voor Anne-Marie was dit de
eerste keer. En zo een eerste keer valt
niet te onderschatten en gaat gepaard
met een portie stress. Maar sporten
doen we samen en we zijn elkaars
grootste supporters, wat een grote geruststelling is. Er staan veel disciplines
op het atletiekprogramma: lopen, kogelstoten, softbal, verspringen…. Hier
moet natuurlijk serieus worden op getraind. Dit kan in Zevenhuizen, maar
voor de echte beleving gaan we ook
oefenen op de atletiekpiste. Zo zijn ze er

Ricky bracht drie dagen door in het water – hij nam deel aan het zwemmen.
Hiervoor wordt hij wekelijks getraind in
de G-sport zwemclub van Gent.
Koen en Anne-Marie namen deel aan
atletiek. Lut heeft op het laatste moment moeten afhaken met een gebroken pols. Koen neemt hier al jaren aan

zeker klaar voor!
Karel, Bram en Sabrina namen als laatste deel aan aangepaste fysieke activiteiten. Dit houdt tal van sporten in: petanque, medecinebal (dit is een soepele
en zachte bal), hindernissenloop, spurt,
6 minutenloop, verspringen… Een heleboel proeven op 3 dagen. Voor Sabrina
was het de eerste keer, maar zij werd
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hier uitstekend voor geholpen door
Bram en Karel die hier al jaren aan deel-

Praktische organisatie
Voor de begeleiding is de deelname aan
Special Olympics een serieuze organisatorische uitdaging:
- Sportschema’s worden opgesteld.
- Ouders worden verwittigd wanneer
zoon/dochter zal sporten. Want onze
atleten hebben natuurlijk ook graag dat
er supporters zijn voor hen.
- Sportkledij wordt nagekeken.
- Met het hotel worden de laatste afspraken gemaakt.
Tijdens de spelen zelf is er ook nog een
pak organisatie. Iedereen moet op tijd
uit bed zijn geraken, tijdens een gezamenlijk ontbijt overlopen we de laatste
afspraken, iedereen moet op tijd op zijn
sportlocatie zijn …

Maar naast het sporten is er natuurlijk
ook tijd voor ontspanning. Tussendoor
genieten we van een drankje, animatie
(clowns, spelletjes, zingen, dansen…),
contacten met andere atleten… En ’s
avonds sluiten we de dag met z’n allen
af. We genieten van de muziek in de
tent en misschien hebben we nog zin in
een dansje, we tonen fier onze behaalde
medailles bij een natje en een droogje.
En daarna op tijd in bed, want de volgende dag moeten we er terug staan
voor een volgende sportieve prestatie.

nemen.
De atleten hadden maanden geoefend
en telden af naar de spelen. Het kon
allemaal niet snel genoeg gaan.

Els Vyncke
Sportverantwoordelijke Zevenhuizen
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EEN BAROMETER VAN HET TEAM HELPT ONS GROEIEN
In Ebergiste zijn we met zijn allen steeds in de weer. Er zijn de voorbije jaren dan ook
heel wat uitdagingen (o.a. covid) op ons pad gekomen. Uitdagingen doen ons groeien
als mens, als professional en maken ons sterker. Het is ook goed om zo nu en dan
onze drijfveren, onze keuzes en ons handelen te evalueren. Dit draagt bij tot de groei
van cliënten, onze eigen groei en die van het team. Stilstaan bij wat we doen en hoe
we het doen, daagt ons uit. Om die reden werd het voorbije jaar een instrument ontwikkeld voor de agogische teams, namelijk de teambarometer.

Teambarometer wat is dat?
Het is een instrument om in team stil te
staan bij een aantal thema’s, doelen en
de missie die wij uitdragen. Het biedt de
mogelijkheid om als team de eigen werking te evalueren om hieruit te leren en
te groeien. De teamcoach en de coördinator krijgen een duidelijk mandaat
toegewezen, met name het instrument
bespreken met het team en de leer- en
actiepunten bespreken met de directie.
We willen met de teambarometer in het
team vooral een boeiend debat tot
stand brengen, met heel wat inspiratie:
- thema’s bespreekbaar maken;
- knelpunten ontdekken;
- uitdagingen aangaan en thema’s uitwerken (bv. over één specifieke cliënt
een dienstverleningsgericht thema of
eerder een thema rond teamontwikkeling)
Deze thema’s dienen haalbaar te zijn en
dus ook omgezet te worden in acties.
We zien de teambarometer vooral als
een hulpmiddel ter inspiratie voor de
teams, waaruit op alle niveaus kan geleerd worden. Elk team kan de doelen
op eigen wijze realiseren en dit intern
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aan de teamleden rapporteren of communiceren.
Vanaf nu wordt de teambarometer elk
jaar afgenomen in elke team. Het instrument wordt hiervoor telkens inhoudelijk
aangepast, mede op basis van de feedback van de teams.

Wat is het belang van de
teambarometer?
We willen de teams meer autonomie en
eindverantwoordelijkheid geven in de
dagdagelijkse zorg naar cliënten toe.
Daarbij is het regelmatig evalueren van
vooropgestelde doelen en handelen
leerzaam. Ook als beleid kunnen wij veel
leren van de oefening die het team
doen. Dit alles maakt van Ebergiste een
lerende organisatie waarop we trots
kunnen zijn.

Hoe ziet de teambarometer
eruit?
Onze kwaliteitsdriehoek (zie figuur op
de volgende pagina) vormt de basis van
de teambarometer. Teams kunnen hun
eigen handelen scoren op vlak van:

1) de cliënt en zijn context
2) de organisatie
3) de medewerker
Enkele voorbeelden waarop teams zichzelf kunnen inschatten als goed, onvoldoende of met aandachtspunt zijn:
- Wij stimuleren als team zoveel als mogelijk de inspraak en participatie van de
cliënt, of zijn netwerk, o.a. bij de opmaak van het dienstverleningsplan.
- We zorgen er als team voor dat onze
cliënten deel nemen aan de maatschappij buiten Ebergiste.
- Als team delen we opgedane kennis en
vorming, en passen we deze toe.

- Bij een situatie van brand kennen we
de instructies en passen we deze ook
toe.
- Wij communiceren binnen het team
op een open manier.
- Iedereen in ons team verwoordt de
eigen onzekerheid en kwetsbaarheid,
bijvoorbeeld bij aanpak probleemgedrag. Zelfs de anciens en leidinggevenden durven dit aan bod brengen.
Naast de drie thema’s binnen de kwaliteitsdriehoek, kan een team ook extra
onderwerpen of thema’s aanhalen
waarvan zij als team trots zijn en een
praktijkvoorbeeld kunnen zijn voor andere teams.
Toby De Blauwer en Pim Crevits
stafmedewerkers

Wist je dat deze
kwaliteitsdriehoek de basis
vormt van de doelstellingen
binnen Ebergiste?
Op onze website kan je deze
in een notendop nalezen
https://www.ebergiste.be/
wie-zijn-we/visie/
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IEDEREEN AMBASSADEUR
Niets zo krachtig als mond-aan-mond-reclame. En toch mogen we niet achterop hinken 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 vinden 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.
De term ‘employer branding’ voelt wat
ongemakkelijk aan in onze sector… is
dat niet meer iets voor in de profit? Betekent dit dat wij ons moeten bezig houden met marketing?
Volmondig ja!
In feite komt het erop neer dat we samen met medewerkers op zoek gaan
naar de waarden van de organisatie,
zodat we van binnenuit waarmaken wat
we naar buiten toe uitstralen. Dit doen
vele medewerkers al, door te vertellen
aan familie, vrienden, buren over hun
job. Of vrijwilligers die zich willen engageren door de verhalen van ouders van
cliënten te horen. Iedereen die betrokken is bij de organisatie kan op die manier optreden als ambassadeur. Wat
iemands specifieke rol ook is, iedereen
draagt met andere woorden zijn zorgende steentje bij.

laten we het team zelf aan het woord.
De sfeer binnen een team, het eigen
karakter van een woongroep, … zijn stuk
voor stuk authentiek en spreken meer
tot de verbeelding van potentiële sollicitanten. Hier zullen we in de toekomst
nog meer op inzetten.
We willen ons als zorgorganisatie op de
kaart zetten.

Branding in de zorg betekent dat je een
sterk merk moet uitbouwen. Een sterk
merk, zorgt ervoor dat men een gevoel
koppelt aan de organisatie in het verlengde van een reputatie of imago. Onze waarden van binnenuit uitstralen
naar buiten. Onze deelname aan dag
van de zorg is hier een voorbeeld van.
We zetten onze deur open voor publiek.
Een uitgebreide reportage lees je verderop in dit boekje van SAMEN.
Heb jij het al eens gedaan?

We willen ons als werkgever op de
kaart zetten.

… een berichtje liken, delen of posten?

We mogen trots zijn op onze job, op het
team Ebergiste. Onze troeven dragen
we bijvoorbeeld ook uit aan de hand
van getuigenissen van medewerkers.
Wanneer we vacatures plaatsen, dan

Wij hebben al heel wat volgers op onze
facebookpagina (Dat is gewoonweg super! We zijn onze fans dankbaar.), maar
wist je dat we ondertussen ook een LinkedIn en Instagrampagina hebben?
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https://www.facebook.com/
Ebergiste
https://www.linkedin.com/
company/ebergiste/
https://www.instagram.com/
ebergiste/
Door berichten te liken en te delen op
jouw profiel, creëren we een groter bereik. En zo help jij ook mee om de geschikte collega’s, stagiairs, vrijwilligers,
… te vinden om de best mogelijke zorg
te bieden aan bewoners en deelnemers.

Collega vertelt…
Wist je dat Wim Verschaeve, begeleider
dagbesteding een tijdje terug een mooie
getuigenis heeft gedeeld over zijn job?
Dit interview uit de reeks “Waarom werken bij de Broeders van Liefde?” kan je
lezen op onze website.
https://www.ebergiste.be/ik-zoekwerk/vacatures/

Stéphanie Lucidarme
stafmedewerker

Wistjedat…

dat we foto’s van jullie zoon, dochter,
broer of zus… nooit zomaar online plaatsen.

We zorgvuldig omspringen met beeldmateriaal? Dit betekent dat we nauwgezet 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 zorgvuldig bekeken alvorens te publiceren.
We gebruiken enkel beeldmateriaal dat
garant staat voor de waardigheid van
iedereen en dat bijdraagt aan een positief imago over onze doelgroep en werking. De redactieraad legt dus een
strenge filter op alle foto’s die verschijnen, zodat jullie ook gerust mogen zijn

Wil je aanpassingen brengen in de gemaakte afspraken rond weigering beeldmateriaal, laat het weten aan de begeleiding. Zij zullen dit doorgeven aan de
sociale dienst.

SAMEN >
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TERUGBLIK OP MIJN LOOPBAAN
nen in ’79 met een hele horde jonge,
enthousiaste mensen van wie er heel
wat haast iconische figuren zouden worden binnen Ebergiste.

Ik, Rein Ringoot, heb met veel aandacht
en genoegen het interview met Tine De
Vlieger in de vorige editie van het boekje
SAMEN gelezen. Mijn carrière binnen
M.P.I. Sint-Juliaan, O.C. Broeder Ebergiste en Ebergiste liep ongeveer gelijk met
die van Tine, zijnde het op een iets lager
echelon.

Ikzelf ben op 3 september 1979 begonnen in het toenmalige Sint-Aloïs aan de
Stropkaai in Gent. Het was een tijd dat
er massaal veel mensen werden aangetrokken om onze gasten te begeleiden.
In de periode daarvoor was de taak van
de “opvoeders” nogal beperkt. Er was
een duidelijk personeelstekort want de
geestelijken (zeg broeders) waren een
uitstervend ras en hun taak was eerder
surveillerend en verzorgend. Wij begon-
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In dezelfde periode begonnen ook Tine
en Noël De Rycke aan hun lange carrière. Zij zouden ook in mijn loopbaan een
heel grote rol spelen. Als ik bekijk wat er
in die 40 jaar allemaal gebeurd is, dan is
dat gewoon een aardverschuiving, niet
alleen qua materieel en qua accommodatie maar vooral in denken en mentaliteit. Onze bewoners sliepen met 30 in
één grote slaapzaal weliswaar met enkele glazen tussenwanden maar met
nihil-privacy. Het was er nooit stil. In de
leefgroep stonden 6 tafels, 36 stoelen
en één zetel voor één persoon. De boterhammen kwamen gesmeerd toe en
de warme maaltijden moesten in de
centrale keuken opgehaald worden in
grote ijzeren containers.
Maar de mentaliteitswijziging was dan
al ingezet. Wij hoefden al niet meer in
een witte schort rond te hossen. We
kwamen naar buiten met de bewoners,
gingen met hen op café, naar evenementen (zoals de jaarbeurs, de kermis,
optredens) en naar winkels. Allemaal
dingen die nu zeer evident zijn maar
toen heel uitzonderlijk waren. In december 1980 trokken we met onze leefgroep zelfs naar Oostenrijk op sneeuwvakantie en dan heb ik het over bewoners die veelal ernstig beperkt waren.
Een avontuur dat startte aan station
Gent-Sint-Pieters en via Brussel

(overstappen op nachttrein) – KeulenUlm- Lindau en Bregenz naar Krumbach
leidde. In totaal ben ik 15 keer op wintersport getrokken met de bewoners
van Sint-Aloïs, Weegbree, Reiger en De
Nieuwe Brug. Nog steeds word ik door
oud-bewoners (en collega’s) aangesproken over die heroïsche reizen. Special
Olympics werd op de kaart gezet met
heel veel mooie momenten en enkele
deelnames aan buitenlandse spelen.
Onze atleten mochten buiten de jaarlijkse spelen zo ook naar Europese spelen
van Zagreb, Barcelona en Lausanne.
Tine en Noël waren voortrekkers in het
burgerschapsmodel. Bewoners en begeleiders waren niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Het systeem van straffen en
belonen werd vervangen door Gentle
teaching, en het in gesprek gaan met de
bewoners werd gemeengoed. De komst
van vrouwelijke bewoners zorgde ook
voor een nieuwe, gezonde kijk over het
omgaan met elkaar. Seksualiteit bij
mensen met een beperking werd bespreekbaar. Er ontstonden mooie
vriendschappen en langdurige relaties.
Koppeltjes, die daar klaar voor waren,
konden gaan samenwonen.

Ik was het soms niet eens met Tine
maar haar deur stond steeds open voor
overleg, voor debat, voor een leuke
babbel. En haar fabuleuze geheugen
was legendarisch want Tine kende alle
medewerkers en bewoners.
Misschien komen we Tine nog wel eens
tegen op één of andere wandeling want
dat is een geweldige hobby van haar en
dan gaan we ongetwijfeld nog eens nostalgisch terugkijken op wat ooit was en
misschien ooit komt.
Rein Ringoot
Begeleider met pensioen

Door mijn verantwoordelijkheden binnen Special Olympics kreeg ik vaak de
kans om naar andere voorzieningen te
gaan of met veel medewerkers te kunnen spreken over het reilen en zeilen
binnen hun voorziening. Steeds viel me
daar dan op dat we in Ebergiste heus
niet hoefden te blozen. We stonden op
vele vlakken een stuk verder dan vele
andere instellingen.

SAMEN >
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KIPPENVELMOMENTJE IN WEEGBREE
Als men vraagt waarom ik kies voor een job in de zorg, dan valt dat niet altijd in woorden uit te drukken. Ik durf het dan wel eens te vergelijken met de klik die er is tussen
vrienden. Je kan 100 eigenschappen van iemand opnoemen en toch zal het de band
tussen twee vrienden niet perfect vatten. En toen kreeg ik deze twee foto’s uit woongroep Weegbree… dat is de ‘klik’, deze foto straalt van binnenuit wat vriendschap is.
Zonder woorden, maar boordevol gevoel. Getuige zijn van deze momenten, dat is één
van de dingen die mij een glimlach bezorgen wanneer ik naar huis vertrek.

Lieve en Jean-Claude hebben een heel
speciale band. In de woongroep zoeken
zij elkaar altijd op. Lieve kan praten,
maar wanneer ze samen zijn, communiceren zij zonder woorden.
Dit is maar één van de vele kleine momentjes in de woongroep die ik voor
geen goud zou willen missen, aldus begeleidster Charlotte.
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DAGCENTRUM TER LINDE
NEEMT AFSCHEID

Vermeulen Jozef
(15/07/1948 – 12/02/2022)
Jozef, kèrle, onze maat
Elke dag zei je ons: Je mag niet weggaan, je moet hier blijven
Of je vroeg: kunde gij pannenkoeken bakken? Gaan we ne keer dansen?
We zouden dit zo graag nog voor je doen…
Maar nu ben je zomaar weggegaan, zonder iets te zeggen…
We gaan je missen
Je begeleiders en collega deelnemers van het dagcentrum Ter Linde

SAMEN >

15

PLATAAAN
NEEMT AFSCHEID

Patrick Ljungberg
(01/01/1964 – 08/05/2022)
In je jonge jaren kon je uren doorbrengen met aan de deurklinken te prutsen,
het raam in de leefgroep stond helemaal bol van je handklopjes.
Later werd je meer een levensgenieterke, taske koffie, crèmeke, wandelingetje.
Je kon genieten van rondkijken, glimlachen …
Tsoempie, je was ons zorgenknuffelbeerke, we zullen je missen zunne.
Je bent voor altijd in ons hart!
Plataan
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HUIZE VANDER SCHUEREN
NEEMT AFSCHEID
Roland Van Audenhove
(05/06/1954 – 21/05/2022)
Roland
Warme familieman
Toegewijde mensenvriend
Jij hebt mijn hart gestolen
Met jouw eigenwijsheid
ijzersterke wil
Fixatie op bananen
En luide stem
Je was een man van uitersten
Van extremen
Zo vurig kwaad als jij kon zijn
Zo vol passie kon jij ook erg graag zien
En enthousiast zijn
Het was een eer en genoegen
Jou te mogen begeleiden
Een man die zijn lot aanvaardde
Er ondanks alles het beste van maakte
Door jou konden op teamvergaderingen
Gemoederen verhitten
Jij dwong ons, jouw begeleiders, tot zelfrelativering
En daar zijn wij jou dankbaar voor
Die lessen dragen wij mee
Bedankt Roland, om zo mooi en trouw jouzelf te zijn.
Huize Vander Schueren
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AFSCHEID VAN
BROEDER MAURITS

Over Broeder Maurits
… valt heel wat te vertellen. Hij was de
laatste Broeder die actief was binnen
Ebergiste, maar hij was zoveel meer dan
dat. Katleen De Blaere, stafmedewerker,
blikt terug.
Naar aanleiding van het overlijden van
Broeder Maurits, wil ik hem nog even
met de nodige egards bejegenen.
Op zijn 90e verjaardag zei hij: “De carrosserie kraakt soms een beetje, en het
geheugen heeft wat ondersteuning nodig, maar de (gereviseerde) motor doet
het prima en de spirit is er nog helemaal.”

Broeder
Georges Degryse
(Broeder Maurits)
Broeder van Liefde
(16 augustus 1925 - 13 april 2022)
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Zijn naamgevingen typeren helemaal de
stijl waarmee Broeder Maurits tewerk
ging: inhoudelijk overdacht, vaak met
een Bijbels tintje, altijd met een flinke
dosis humor. Hier enkele voorbeelden:
“De ijskelderstraat” = de gang aan zijn
bureau waar het ’s winters binnen vroor
“Ik noteer dat op mijn harde schijf” = in
zijn papieren zakagenda
“De adelaar zit op zijn nest” = ik ben te
bereiken op mijn bureau
“Babylon” = het provincialaat
“Villa Toupé” = de deftige pastoorswoning in de Stropstraat
Wie hem kende, zal hem vooral herinneren als Broeder Econoom. Hij was verantwoordelijk voor de technische dienst,
aankopen, sleutelbeheer, geldbeheer,
wagenpark en nog zo veel meer. Hij
deed zijn job met veel inzet, vakkennis
en humor.

Elke vraag om centen (lees: in het prebudgetten-tijdperk) moest grondig geargumenteerd en uitgebreid gedocumenteerd worden. Er was één argument
waarvoor hij steevast bezweek: als de
aankoop nodig was ‘om opvoedkundige
redenen’. Want het welzijn van
‘de jongens’ stond voor alles. Anderzijds
mocht er geen brol aangekocht worden
en kwaliteit mocht zijn prijs hebben.
Hij leerde je ook alles over de geldigheid
van kasstukken, registreren en klasseren, en over hoe je geld snel en zonder
fout natelt.

Na zijn ‘het-strop-tijdperk’, ging hij wonen in het WZC Sint-Jan in Zelzate, waar
hij kon genieten van de kleine dingen
van het leven, de warme zorgen die hij
er kreeg.
Broeder Maurits, neem nu maar de rust
die je verdient! En, vanop je
‘adelaarsnest’, hou een oogje in ’t zeil,
hé!

Katleen De Blaere

Hij was ook rijinstructeur, want je kreeg
van Broeder Maurits rijles vooraleer je
met het “enige“ busje (een Bedfordbusje) op weg mocht.
‘Op rust gaan’ op pensioengerechtigde
leeftijd was een zeer rekbaar begrip voor
Broeder Maurits. Hij bleef alles nauw
gezet in de gaten houden, want niets
ontsnapte aan zijn arendsogen!
Zijn tuin liet hij over aan het centrum
voor dagbesteding Het Veer. Van het
fruit maken ze lekkere confituur. “Ze
verkopen opvoeding” zei Broeder Maurits dan. In het spoor van Broeder Maurits doopten de medewerkers van Het
Veer hun tuin om tot Jardin Maurits.
Onder het motto ‘levenslang leren’ verdiepte hij zich in fotografie en videoopnames. Hij volgde er zelfs een avondcursus over en was op de hoogte van elk
nieuwste snufje. Bij menige gelegenheid
maakte hij opnames die resulteerden in
een kant-en-klare dvd.
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RUGZAK VOL TRANEN
Het boek ‘een rugzak vol tranen’ van
Laure Vandewalle bevat mooie tekeningen van Aron Van Maldeghem. De creatieve handen van moeke Nathalie toverden de tekeningen om tot knuffeldieren.
Moeke Nathalie heeft een groot hart
voor onze cliënten en onze werking. Ze
bezorgt ons heel wat decoratieve haakwerkjes die we kunnen verkopen in de
Borgwalhoeve. De opbrengst van haar
haakwerkjes schenkt ze aan onze voorziening. De opbrengst van de gehaakte
knuffeldiertjes uit het boek schenkt
moeke Nathalie eveneens aan onze
voorziening. Omdat dit toch wel om een
specifiek project gaat, elk knuffeldier
met een eigen emotie, willen we de
opbrengst van deze knuffels ook aan
een speciaal project besteden. ‘Als je
het niet kan zeggen, maar wel kan voelen …’: het sponsorproject CRDL leek
ons daar ideaal voor.
Wij willen dit project mee bekendheid
geven en zullen zowel het boek als de
knuffels een bijzondere plek geven in de
Borgwalhoeve. Ook op de Dag van de
Zorg stond dit project in de kijker.
Ga zelf eens kijken in de Borgwalhoeve
en op de website van Moeke Nathalie
www.moekeshaakfabriek.be
Het project van het boek en de knuffels
loopt ondertussen al een jaar. Naar aanleiding van deze verjaardag lanceert
moeke Nathalie ook een prijsvraag op
haar website.
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Het boek en de gehaakte knuffels worden in vele scholen gebruikt als hulpmiddel om kinderen te ondersteunen in
hun rouwverwerking. Iedereen is zeer
lovend over dit project!
Ook wij waren geraakt door het verhaal!
We zullen het boek met de bijhorende
knuffels opnemen in onze troostkoffer.
Monique Martens
Katleen De Blaere
stafmedewerkers

EN DANS
Vanuit de organisatie van Dag van de Zorg, werd een wedstrijd gelanceerd onder alle
deelnemende organisaties. Een danschallenge als uitdaging: dansen (en zingen) op
het lied ‘en dans’ van Clouseau samen met collega’s en bewoners, vrijwilligers, …
Met de nodige porties creativiteit en
enthousiasme hebben we in Ebergiste
enkele filmpjes gemaakt van deze leuke
en verbindende dansmomenten!
En jawel we zijn in de prijzen gevallen!
We mochten heel wat Merci-boxen in
de wacht slepen.

Een waanzinnige pluim voor de uitbundige dansers van dagcentrum Ter Linde
en voor de ortho’s en de vrijwilligers
van Bloemenstad die toffe filmpjes hebben ingezonden.
De filmpjes staan op onze facebookpagina of surf via de bijhorende link. Zeker
doen!

“We dansen ons richting Dag van de Zorg.
Ter Linde zet Ebergiste in de kijker via dit fantastische filmpje. Dit is wie we zijn! Kom
nu zondag naar Dag van de Zorg in Borgwal en ontdek het zelf.”
https://vimeo.com/704288310
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“Ebergiste danst samen met de vrijwilligers van Bloemenstad om dag van
de zorg te promoten. Want ook vrijwilligers zijn helden van de zorg!”
https://vimeo.com/706507417

We hebben Merci-boxen gewonnen!
Die worden verdeeld over alle buurten
en diensten!
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DAG VAN DE ZORG IN BORGWAL
Verheugd waren we op dag van de zorg. Eindelijk staan onze deuren terug open voor
bezoekers. We nemen je in deze SAMEN nog eens virtueel mee langs het parcours.
Met deze boodschap heetten wij onze bezoekers welkom: “Ontdek meer over het wonen en werken binnen de muren van Borgwal. Je zal merken dat Borgwal geen eiland
is, maar dat we actief zoeken naar verbinding met de buurt. Bij de uitwerking van het
programma, zijn ook bewoners actief betrokken. Dag van de zorg is op de eerste
plaats hun feestdag! Wij hopen dat met een blik achter de schermen ook de waardering groeit voor een job binnen de zorg. Geniet van Borgwal!” - Team Ebergiste

Aan de loods van de technische dienst,
kon je een kijkje nemen in het werkatelier. Maar er was ook een ideaal plekje
in de schaduw van de bomen om even
te relaxen en iets te drinken. Wie zin
had kon er ringen werpen aan de volksspelen.
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Jonas (bewoner van Weegbree) kon je
overal op het parcours spotten. Zijn gezicht sprak boekdelen op deze traktor.

Je kon meedoen aan een letterzoektocht! En overal zag je mooie foto’s met
quotes van medewerkers, vrijwilligers of
bewoners.
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Het ergoteam van Warande nam ons
mee in een oase van de snoezelruimte.
Dat is altijd wel een indrukwekkende

beleving. Het aangepaste licht, de geluiden, de zachte kussens en het waterbed… zijn prikkels die je als bezoeker tot
rust brengen. Tijdens de verhalen van
de ergo’s groeide veel interesse bij jonge bezoekers over hun job, wie weet
hebben we er binnenkort nieuwe collega’s bij!

Nog verbazing aan de tovertafel en de
beleef TV. We zien nu zelf eens wat die
bijzondere tafels doen. Spelenderwijs
op een aangepaste manier toch met je
motoriek bezig zijn. En het is nog plezant ook! Hoe wijs, dat is precies een
supergrote tablet, klinkt het. Uiteraard
kan je als bezoeker zelf beleven wat het
is en een spelletje spelen samen met
één van de bewoners. Dat doen ze maar
al te graag.

We stappen verder op het (echt wel
mooie) domein en botsen op deze twee
kleurrijke figuren. Ze nemen je mee
voor een ritje op de elektrische rolstoelfiets of de fun-2-go. Deze vrijwilligster
wou eens op de ‘andere’ plaats zitten
van deze fiets, want ritjes heeft ze al
gemaakt op de trappers… nu weet ze
ook hoe het voelt vooraan in een rolstoel. En het was een geslaagde ervaring.
Aan de volgende halte
krijgen we uitleg over vrijwilligerswerk, vacatures,
open plaatsen en welke
studierichtingen leiden
naar een job binnen de
zorg. Wij willen er werk
van maken om de gehandicaptensector voldoende in
de kijker te zetten. Ik hoor-
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de iemand overtuigd zeggen dat ze later
(eens met pensioen) graag vrijwilligerswerk bij ons wou doen… Vrijwilliger zijn
op het werk van je dochter. Hoe mooi is
dat?

Wat veel bezoekers nog niet wisten, is
dat er in Borgwal een medische dienst
is én dat wij over een eigen tandartskabinet beschikken. Een aangepaste rolstoelwagen zorgt ervoor dat we bewoners op een comfortabele manier kunnen vervoeren. En zo ziet het tandartskabinet eruit! De gordels schrikken en-
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kele bezoekers wat af, maar deze worden enkel gebruikt om een ingreep zo
goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Het team van de keuken stelt hun werking voor. Zij bevoorraden alle woongroepen van Ebergiste en leveren ook
nog voor andere instanties maaltijden.
We staan er veel te weinig bij stil wat
een organisatie en werk er achter de
schermen gebeurt. De manier van bestellen verloopt allemaal digitaal via
aangepaste software. Wist je dat er in
Borgwal ook nog een personeelsrefter is
waar medewerkers elke dag verse soep
en een warme maaltijd of broodje kunnen krijgen? Onder de bezoekers hoor ik
veel waardering… terecht!

We komen de buurt Gaverland binnen
dat drie woongroepen onder haar dak
heeft. We bekijken een filmpje ‘De week
van Pedro’ en in enkele minuten tijd,
reizen we mee in het leven van Pedro.
Zijn agenda is veel drukker dan je denkt.
En dan neemt Jonas ons terug op sleeptouw richting zijn kamer. Hij is trots op

zijn eigen plekje en demonstreert met
plezier zijn relaxzetel. In de leefruimte
valt op hoe ruim het vanbinnen is. Iedereen heeft zijn eigen vaste plekje.

In de badkamer staat een aangepast bad
voor bewoners die minder mobiel zijn.
Voor begeleiders zijn deze uitvindingen
goud waard voor hun rug.
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De laatste stop op het parcours: De
Borgwalhoeve. Sandra, Mathieu en
François komen een handje helpen vanuit De Nieuwe Brug. En die handen komen van pas, want met momenten is
het heel druk op het terras. Iedereen
zoekt een plekje in de schaduw en babbelt gezellig na over deze opendeurdag.
Ik hoor veel enthousiasme en dat doet
deugd, want er is heel hard gewerkt aan
de organisatie van deze dag… en dan
zijn blije gezichten het mooiste compliment.
Dankjewel!
Stéphanie Lucidarme
reporter van dienst
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BEDANKT
Onze deuren openzetten tijdens Dag van de Zorg en vol trots onze werking voorstellen, dat is geen verdienste van Ebergiste alleen. Wij kunnen elk jaar rekenen op giften
vanuit allerlei hoeken en hier zijn we meer dan dankbaar voor. Tijdens de dag van de
Zorg hebben we enkele van jullie mogen ontmoeten, wat ons de kans geeft om te tonen waar jullie steun voor gebruikt wordt. In deze SAMEN willen we dit dankwoordje
van onze vervangend algemeen directeur Luc Aelbrecht nog eens herhalen.

blets. Anderzijds valt de keuze ook vaak
op zeer specifiek therapeutisch materiaal. Omdat deze toepassingen zo specifiek zijn, betekent dit dat het veelal zeer
duur materiaal betreft.

Geachte aanwezigen van service club
Kiwanis Aalter Baekelant, geachte heer
en mevr. Leveugle, geachte heer en
mevr. De Baets, geachte mevr. Persyn.
Vooreerst wil ik jullie van harte welkom
heten op het domein borgwal, onderdeel van het groter geheel Ebergiste.
We zijn vandaag bijzonder blij jullie te
mogen verwelkomen en meer duiding te
geven m.b.t. de besteding van de giften
die wij van jullie als milde schenkers
bekwamen. Voor de aanwending van
giften kiezen we altijd voor projecten die
een meerwaarde bieden voor de levenskwaliteit van onze bewoners.
Daar wij de laatste tijd veel instroom
van jongeren kennen dienen we creatief
te zijn in onze zoektocht naar dingen die
ook hun aanspreken. Dit is enerzijds
vaak digitaal georiënteerd materiaal
zoals de tovertafel, de beleef TV of ta-

Voor de giften die wij via jullie mochten
ontvangen kozen we ervoor om een specifiek muziek instrument – de CRDL –
aan te kopen. De kostprijs van het instrument bedraagt 5391€. De Crdl is een
zorginstrument dat ontworpen werd om
impactvolle verbindingen tussen mensen
te maken met fysieke of cognitieve beperkingen & hun begeleiders. Als dusdanig valt dit instrument onder de categorie van snoezelmateriaal.
Wat is snoezelen?
Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Snoezelen of zintuigactivering is
een kalmerende activiteit voor mensen
met een (ernstige) verstandelijke beperking. Snoezelen valt onder de belevingsgerichte manier van zorg verlenen. Mensen met een verstandelijke beperking
zijn vaak meer ingesteld op lichaamstaal
en lichamelijk contact. Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de
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smaak. Door deze zintuigen selectief te
prikkelen, kunnen mensen hun emoties
en gevoelens uiten.
Het uiteindelijke doel van snoezelen is
een betere kwaliteit van leven van degene die zorg krijgt. Snoezelen optimaliseert gevoelens. Het bevordert een dialoog tussen verzorgde, naaste of zorgverlener en de omgeving. Het geeft een
gevoel van geborgenheid en veiligheid.
Of dit allemaal klopt, zal je straks zelf
kunnen ervaren. Na de kennismaking
met de crdl nodig ik jullie uit om het
verdere traject van de dag van de zorg
te beleven.
Luc Aelbrecht
Vervangend directeur
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TOCH NOG MASKERS IN HVS?
Laat je niet misleiden door de titel, want de maskers in Huize Vander Schueren zijn er
naar aanleiding van Carnaval met als thema “The masked singer”.

Al lang waren we aan het popelen om
nog eens carnaval te kunnen vieren in
Huize Vander Schueren. Dat zorgt altijd
voor ambiance en blije gezichten.

was. Nadat we ons nummertje hadden
gezongen en gedanst, werden we getrakteerd op een kop koffie en een heerlijk dessertje.

We werkten dan ook héél enthousiast
mee om ons eigen masker te kleuren en
te versieren. Er zaten echt pareltjes tussen, origineel en op maat gesneden: de
zonnebloem, het witloof, een koe en
een paard, een appelsien, de grootste
AA Gent supporter, een Club Brugge
supporter, … Zelfs onze koning Filip was
van de partij!

Als afsluiter van deze mooie namiddag,
dansten en zongen we er nog op los.
We zijn klaar voor een nieuwe editie
2023!

Alle bewoners van
Huize Vander Schueren, Rita en Sylvia

En… onze speurders, onder leiding van
Peter en Huguette, zagen dat het goed
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ZUIDACTIE 2022
Girls@school!
In Tanzania, zoals in veel andere landen,
krijgen meisjes veel minder kansen om
naar school te gaan.
Daar zijn heel wat redenen voor: ouders
die arm zijn en moeten kiezen tussen
eten kopen of schoolgeld betalen, meisjes die vroeg uitgehuwelijkt worden
omwille van de bruidsschat, meisjes die
thuis moeten meehelpen in het huishouden… Maar meisjes die onvoldoende vorming kregen, vinden later moeilijk
werk en blijven afhankelijk van anderen.
Maendeleo, in Kigoma, is een centrum
van de Broeders van Liefde waar meisjes extra kansen krijgen: financiële ondersteuning; huiswerkbegeleiding; naaicursussen voor jonge, alleenstaande
moeders…
Op woensdag 30 maart was er onze
Zuidactiedag om dit centrum te steunen.
Omdat alles nog Coronaproof moest
verlopen zorgden we voor een buitenactiviteit: een wandelzoektocht met vier
verschillende routes en afstanden. Na
het wandelen kon iedereen een Tanzaniaanse mocktail en een stukje bananen
-chocoladecake proeven.

cakes, van viooltjes en ontbijtproducten. Heel wat auto’s van medewerkers kregen een flinke wasbeurt.
Hoeveel al deze acties samen opbrachten is nog niet duidelijk – de afrekening
moet nog volgen- maar elke bijdrage,
hoe groot of klein ook- toont onze betrokkenheid bij de meisjes en jonge
vrouwen in Kigoma.
Monique Martens
Stafmedewerker zinzorg en pastoraat

Dagcentrum Het Veer lanceerde een
tijdje terug een cakeverkoop voor het
goede doel. Aan deze verkoop was er
ook een prijsuitreiking verbonden. Het is
tijd om onze winnaar bekend te maken!
Pieter, een deelnemer van dagcentrum
Het Veer, heeft de prijs in ontvangst
mogen nemen. Een dikke PROFICIAT
aan Pieter en geniet van het welverdiende Tanzaniaans aperitiefpakket!

Er zijn ook heel wat andere acties op
touw gezet om onze solidariteit te tonen: verkoop van pannenkoeken en

SAMEN >

33

34

> SAMEN

GELUKSMOMENTJE GESPOT
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BELEVINGSTHEATER
Samen gewoon, samen bijzonder… dat
is op het lijf geschreven van onze ergo’s.
Ze verrasten ons terug met een belevingstheater. Een eigen verhaal neerpennen, bijhorende kostuums samenstellen … en zich voluit smijten in het
verhaal.
Vanaf het eerste moment worden we
meegezogen in het spektakel. De verschillende personages van de dieren in
de jungle zijn herkenbaar. Het theaterstuk wordt meermaals opgevoerd, zodat
elke bewoner op zijn manier het meest
kan genieten van de voorstelling.
Wat een creativiteit!
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Ik ben wellicht niet de enige die benieuwd is naar
het nieuwe gezicht binnen het directieteam van
Ebergiste. Na het slotinterview met Tine (zie vorige
boekje SAMEN), mag ik, stafmedewerker communicatie, vandaag kennismaken met Kyra. Ik stap richting die vertrouwde blauwe deur op het einde van de
gang. Als ik op de deurbel druk, hoor ik niet
langer Tine antwoorden, maar klinkt de
uitnodigende ‘welkom’ van Kyra Van Isterbeek. Ik zwaai de deur open, en ook al is
een mondmasker nog altijd ‘dagelijkse
kost’, toch zie ik twee ogen glimlachen.

INTERVIEW
Wie is
Kyra Van Isterbeek

We zijn allemaal mens
Door corona was het een speciale inwerkingsperiode om te kunnen “thuis”
komen in de organisatie. Toch heb ik
ondertussen de meeste groepen en locaties kunnen bezoeken. Ik kon voelen
hoe onze medewerkers oprecht en op
een warme, liefdevolle, zorgzame manier omgaan met “hun” cliënten. Het
raakte mij om hier getuigen van te mogen zijn. Ook de nieuwsgierige blikken
en het zoeken naar contact en wederkerigheid van onze cliënten is een bijzondere ervaring. Zij spiegelen ons de
kwetsbaarheid van het leven, maar ook
de weerbaarheid en veerkracht heb ik al
meermaals mogen meemaken. Het is
mooi om te zien hoe cliënten ons uitdagen om blijvend te kijken naar de essentie van het leven, voorbij de beperking,
de kern van ons zijn: we zijn allemaal
mens.

Gedreven, positief en met
een gezonde portie relative-

ringsvermogen zo kan ik mezelf
wel omschrijven vertelt Kyra. En het is
eigenlijk die ingesteldheid die me vandaag op deze stoel heeft gebracht. Ik
kende Ebergiste eigenlijk niet, maar ik
wist wel dat ik een maatschappelijke
meerwaarde wou creëren en niet zomaar een HR-job, bij wijze van spreken.
In mijn vorige functie als HR-directeur in
een maatwerkbedrijf, was ik ook verantwoordelijk voor het begeleidingskader
van de doelgroepmedewerkers. Het was
dus geen klassieke HR-job, maar ééntje
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waarbinnen ook met agogische kaders
gereflecteerd en gehandeld werd. Waar
het thema toen “werk” was, is het thema hier “leven” en “wonen”.

zelfreflectie een gezonde basis. Jezelf in
vraag stellen of we nog goed bezig zijn
en elkaar daarop durven aanspreken,
maakt een organisatie sterker.

Vacature gespot via Google

Veranderen van sector en van organisatie is voor mij telkens een leerproces
waar ik ontzettend veel energie van
krijg. Elke werkplek heeft me persoonlijke groei geschonken, die ik dan weer
meenam naar de volgende organisatie.
Daarom geloof ik ook sterk in synergie
en kruisbestuiving tussen verschillende
sectoren. We kunnen leren van elkaar.
De nieuwkomer kan vanzelfsprekendheden opnieuw in vraag stellen, de organisatie krijgt als het ware de uitnodiging
om met een frisse blik naar zichzelf te
kijken en daarmee ook een uitnodiging
om “andersom” te denken.

In mijn zoektocht naar een nieuwe job,
wist ik dat ik sowieso aan de slag wou
binnen een “zorgcontext”.
In Google zocht ik op de zoektermen
“directeur, zorg en regio Oost- en WestVlaanderen. Het was dus eigenlijk toevallig dat ik op de website van Ebergiste
terecht kwam. Een aantal woorden prikkelden mij en bleven hangen. Ik heb die
ook tijdens mijn sollicitatiegesprek benoemd. Het waren woorden zoals werkgemeenschap, liefdevolle grondhouding, presentie. Geloof mij, die woorden
zal je niet snel ergens anders tegenkomen. Maar ook zaken zoals het gegeven
dat Ebergiste een lerende organisatie is,
waar aandacht is voor kwaliteit op alle
domeinen, kwaliteit van bestaan van de
cliënt, een kwaliteitsvol medewerkersbeleid, en kwaliteit van de organisatie.
Die drie pijlers zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.

Kritische zelfreflectie
Ik ben van nature leergierig, ik lees mij
graag in en reflecteer graag rond diverse
kaders om te kijken welke te integreren
zijn in de organisatie waar ik werk. Op
die manier is een organisatie “future”“proof” en maken we gaandeweg werk
van een “lerende” organisatie. Om passende zorg te kunnen bieden is kritische
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Daarom geloof ik er ook sterk in dat
over het muurtje kijken en nieuwe mensen met diverse profielen aantrekken
tegelijkertijd ook zuurstof voor de organisatie is. Elke werkplek leer je iets bij
over jezelf en krijgt de organisatie de
kans om hier iets mee te doen en te
groeien.

Een steen verleggen
De rode draad doorheen mijn loopbaan
is dat ik een maatschappelijke meerwaarde wil creëren voor kwetsbare
doelgroepen. Ik ben steeds beleidsmatig
en strategisch bezig geweest, dit altijd in
combinatie met belangenbehartiging
van kwetsbare doelgroepen. Het streven naar maatschappelijke meerwaarde, het emancipatorisch denken en het

bestrijden van onrecht zijn drijfveren. Ik
zoek mijn weg om impact te hebben om
dingen te verbeteren, om een steen te
verleggen.

De kwetsbaarheid van het
leven
Mijn meter is mijn grootste inspiratiebron. Zij was verpleegkundige in het Sint
-Janshospitaal in Brugge tijdens de
tweede wereldoorlog en verzorgde er
zowel Britse, Franse als Duitse soldaten. Ik ken de oorlog en de impact ervan
op haar leven via de verhalen die ze mij
vertelde. Wat me altijd is bijgebleven is
haar uitspraak dat bij het sterven die
jonge soldaten naar hun moeder vroegen. Ook de oproep om nooit meer oorlog te voeren is mij altijd bijgebleven. Ze
was in mijn ogen een feministe avant la
lettre, zeer vooruitstrevend voor haar
tijd, emancipatorisch en zeer belezen.
Ze kwam op voor vrouwenrechten, was
voorzitster van de KAV en vond het
vrouwenstemrecht heel belangrijk. Ze
meed de discussies hierover niet. Ze had
Latijn Grieks gestudeerd en ik deelde
met haar mijn interesse in de Klassieke
oudheid, cultuur en een brede generalistische interesse in het leven en de
maatschappij ... Ze kon citaten van Cicero nog uit het hoofd declameren. Ook
het leven heeft haar niet gespaard. Ze
verloor haar jongere zusje aan de kroep,
iets wat toch een zware impact had op
haar als kind. Later verloor ze één van
haar dochters aan kanker. Wat ik in haar
bewonder is haar kracht om telkens
weer op te staan, veerkrachtig te zijn,
om de dialoog te blijven opzoeken, om

mild te zijn, zonder oordeel, ook als ze
het ergens moeilijk mee had. Ik had met
haar een diepe band. We hebben het
ook vaak over de dood en het sterven
gehad. Mijn meter was diepgelovig en
vond in haar geloof de kracht en sterkte
om het leven zin te geven. Ze heeft heel
bewust afscheid genomen van het leven
en benadrukte om goed voor elkaar te
zorgen. Dat blijft mij altijd bij. De kwetsbaarheid van het leven en van het
menszijn, zijn zaken die mij doen stilstaan bij mijn eigen leven en zingeving.
Het leven gaat gepaard met pijn en verlies, naast vreugde en geluk. Om voluit
te kunnen leven, moet je ook de pijn
omarmen. Om het leven ten volle te
leven, moet je kunnen kijken naar je
eigen kwetsuren en ze een plaats geven
om je pad verder te kunnen bewandelen.

Ken jezelf
Mijn favoriete quote is Gnothi Seauton
– dat is Grieks voor “ken jezelf”, een
uitspraak die toegewezen wordt aan
Sokrates, een filosoof uit de Griekse
oudheid. Dat is de basis van alles. Dat is
voor mezelf heel belangrijk, als je jezelf
goed kent, dan zorg je goed voor jezelf
en kan je goed voor de ander zorgen.
Dat is een proces voor het leven.

Het is in het compromis dat
de meerwaarde gevonden
wordt
Mijn rol als agogisch directeur is zorg
dragen voor de organisatie in de breed-
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ste betekenis. Ik zie het als mijn opdracht om in het agogisch departement
onze organisatiedoelstellingen waar te
maken. Ik ben zeer gedreven en wil
graag resultaten behalen met mijn
teams. En dan kan het al eens botsen.
Soms zijn er beslissingen nodig in het
belang van de organisatie. Maar cruciaal
is om in dialoog te blijven gaan met je
collega’s. Het mag al eens botsen, maar
het is in het compromis dat de meerwaarde gevonden wordt.
Wat het agogische betreft, wil ik het
ingeslagen pad verder bewandelen. De
fundamenten liggen er, de denkkaders
zoals driehoekskunde, SEO, mentaliseren, gentle teaching etc. zijn er. Ik wil
die zaken verder verdiepen, via intervisie doorleefd krijgen in de organisatie,
zodat elke begeleider handvaten heeft
waarop hij kan terugvallen en een kader
heeft waarbinnen hij kan werken.

Onszelf onderscheiden in de
zorg
De uitdaging van de toekomst ligt in het
vinden en behouden van goede medewerkers enerzijds en anderzijds in het
aanbieden van zorg op maat.
De omgekeerde leeftijdspiramide die
kenmerkend is in ons personeelsbestand, betekent dat er op korte termijn
veel medewerkers met pensioen gaan.
We moeten dus voor nieuwe mensen
een aantrekkelijke organisatie zijn.
Daarom is het noodzakelijk om ons als
organisatie op de kaart te zetten, aan
employer branding te doen. Dat kunnen
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we door meer in te zetten op sociale
media, storytelling, alternatieve kanalen
benutten om profielen te vinden, ik
denk aan linkedIn, instagram, etc. Dit is
een gigantische uitdaging op vlak van
medewerkersbeleid en intergenerationeel personeelsbeleid.
Daarnaast is het belangrijk om onszelf te
onderscheiden in het zorgaanbod, het
verschil te maken. Als we future proof
willen zijn zal zorgtechnologie, alternatieve hulpmiddelen, digitalisering en
innovatie een steeds grotere rol spelen,
naast een aantrekkelijk ergotherapeutisch en dagbestedingsaanbod. Alle
voorzieningen staan hier voor dezelfde
uitdagingen.
Omdat de overheidsmiddelen beperkt
zijn, en men mensen stimuleert zo lang
mogelijk zorg in de thuiscontext aan te
bieden, is de kans groot dat er op termijn complexere profielen van cliënten
nood aan wonen en leven in een voorziening hebben. Ik denk dan ook dat we
moeten inzetten op intervisie en lerende netwerken met collegavoorzieningen om expertise delen, om
zorgcontinuüm te creëren. Samenwerkingen tussen psychiatrie, onderwijs en
welzijn binnen de groep van BVL zijn
een kans om een complementair zorgaanbod te creëren. Ik denk daarbij aan
time-out mogelijkheden onderling, maar
ook via onze ODB-unit (observatie, diagnose en behandelunit) kunnen we voor
anderen van betekenis zijn door bijvoorbeeld extra persoonsbeeldvorming in
beeld krijgen, zodat de juiste zorg geboden wordt.

Stilstaan om sneller vooruit
te gaan
Met de uitstroom van medewerkers,
moeten we proactief kennis en expertise borgen en ons tegelijk ook verder
verdiepen in agogische kaders die als
hefboom kunnen dienen in de zorg. Het
is onze taak om over het muurtje te
blijven kijken, bij collega voorzieningen.
Het vraagt moed om jezelf in vraag te
stellen, het komt neer op bewust stilstaan om sneller vooruit te gaan en om
te groeien.

Zorg dragen voor elkaar
Een andere uitdaging zit in de ondersteuning van complexere problematieken bij bewoners en ouder wordende
bewoners met bijhorende typische ouderdomsproblematieken. Dit vormt een
grote uitdaging op de werkvloer voor
begeleiders. Ik denk ook aan afscheid
nemen en vroegtijdige zorgplanning,
grensoverschrijdend gedrag, … Het is
een gedeelde verantwoordelijkheid van
zowel werkgever als medewerker om
gezond en veerkrachtig te blijven. Dan
is ruimte om op adem te komen nodig,
net als ruimte om aan stressreductie en
zelfregulatie te doen. Ik bedoel hiermee
dat wij vragen om present te zijn in de
begeleiding van de bewoners. Maar
begeleiders krijgen soms heel wat te
verwerken, soms komen incidenten ook
binnen en dan moet je goed voor jezelf
zorgen. Erover praten alleen is dan niet
voldoende. Ik geloof ook sterk in lichaamsgerichte tools om te ontladen en

stress los te laten. Al is het maar door
de ruimte te krijgen om je onmacht te
mogen uitroepen, of met je voeten te
stampen of een boom te knuffelen.
Een sterk medewerkersbeleid is zorg
dragen voor elkaar. Dat is een gedeelde
verantwoordelijkheid voor zowel de
organisatie als voor elke medewerker.
Zeker binnen een context waarbinnen
veel gezorgd wordt voor anderen, idealisme en gedrevenheid heerst, is het
belangrijk om ook rustpunten te kunnen
aanbieden.

Medewerkers geven je een
spiegel
Een goede leidinggevende is iemand die
vooral faciliterend is voor zijn team,
iemand die anderen kan doen groeien.
Die situationeel kan leiding geven en
daardoor inspeelt op de noden van elk
individu afzonderlijk, die durft spiegelen, een goeie communicator is en niet
bang is voor kritische zelfreflectie. Je
medewerkers geven je een spiegel en
met die spiegel moet je aan de slag
gaan. Dat is durven groeien. Ik heb geen
enkel probleem met mislukken en fouten maken, maar het kan een probleem
zijn als je niet wil kijken naar jezelf. Een
groeiende leidinggevende zorgt ervoor
dat zijn team ook de kans krijgen om
met het hoofd tegen de muur te botsen.
Wat ik ook belangrijk vind is daadkracht
en beslissingen durven nemen, knopen
doorhakken en duidelijk zijn. Een goeie
leidinggevende durft al eens zijn comfortzone verlaten om zelf te groeien.
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Het karakter van Ebergiste
Warm, zorgzaam, bezield dat zijn de
eigenschappen die Ebergiste typeren en
dit mogen en moeten we meer in de
verf zetten.

In kunst geraak ik mijn
emoties kwijt
Mij ontspannen dat doe ik door te dansen, sporten, wandelen, schilderen en
fotograferen. In kunst geraak ik mijn
emoties kwijt. Als ik dingen zie die ik
mooi vind, maak ik daar een foto van
zodat ik daar een herinnering aan heb.
Het mooie zit in de kleine dingen.
Ik kan genieten van lekker eten maken,
een boek lezen, maar vooral van heel
veel natuur waar ik rust en stilte opzoek.

42

> SAMEN

EEN ZOMER ZONDER (CORONA)ZORGEN?
Maart 2020: een virus komt op ons af,
paniek, want voor we het weten zitten
we midden in de strijd, maar kom, tegen de paasvakantie zal het wel beter
gaan, sussen we onszelf
April 2020: het virus maakt steeds meer
zieken, nood aan materiaal, afspraken,
maar we hebben goede moed, tegen de
zomervakantie zullen we er wel van af
zijn
Najaar 2020: stijgende corona cijfers, ja
en met de griep erbij, maar tegen
nieuwjaar zal het wel weer weg zijn
Nieuwjaar 2021: nog steeds houdt het
virus ons in zijn greep, geen betering in
het vooruitzicht, ups-and-downs, we
proberen zo goed als mogelijk ons recht
te houden
Zomer 2021: cijfers om ongemakkelijk
van te worden, geraken we er ooit nog
door? Toch een beetje de moed in de
schoenen?
Najaar 2021: voor we het weten hebben we meerdere besmettingen in de
woongroepen en onder de medewerkers, weer een nieuwe variant? Hoe
lang gaat dit nog duren? Strenge maatregelen dringen zich op… courage, met
het nieuwjaar zal alles beter gaan
Voorjaar 2022: toch niet weer? Razend
snel verspreidt de nieuwe variant zich
onder de cliënten en medewerkers…
kunnen we de planning nog rond krijgen? Gelukkig zijn de meesten niet heel
ernstig ziek
En dan… breaking news… na overleg
met de huisarts van de voorziening besliste de corona crisiscel van Ebergiste
om de mondneusmaskerplicht (zo goed

als voor alle medewerkers, uitgezonderd voor wie in meerdere groepen
werkt) af te schaffen! Na 2 jaar en 2
maanden zijn we er eindelijk van af!
Bijna ondenkbaar…
We kregen (tijdens het schrijven van dit
bericht) een nota van het VAPH, waarin
bevestigd wordt dat voor medewerkers
en bezoekers de mondneusmaskerplicht
vervalt!
Dit neemt natuurlijk niet weg dat we de
basismaatregelen blijven volgen. Tot
vervelens toe, dit zijn ze:
•
Goede handhygiëne
•
Aandacht voor sociale afstand
•
Goede ventilatie en verluchting
van alle ruimtes
•
Goed onderhoud, reiniging en
desinfectie
•
Duidelijke communicatie
•
Alertheid voor symptomen en zo
snel mogelijk de nodige maatregelen nemen
De zomer ziet er veelbelovend uit, opnieuw deelnemen aan kampen, een
uitstapje hier en daar, genieten van het
zonnetje!
Hopelijk blijven we gespaard van dat
vervelend coronavirus!
Hopelijk kruisen er geen andere virussen
ons zomerpad!
Hartelijk dank aan iedereen om zo goed
voor de cliënten te zorgen, door de
maatregelen te volgen, dank je wel iedereen voor het geduld en de courage!
Katleen De Blaere
preventieadvidseur
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OPENING ERGOLOKAAL WATERKANT

En dan is het zover, we mogen het ergo
lokaal openen. Met de nodige spijs en
drank gaan we alvast goed van start.
Veel van het personeel had zich al niet
kunnen inhouden om al eens wat vroeger te komen spieken naar wat ze hier in
het voorbije jaar allemaal hebben verwezenlijkt.
Voor de bewoners was het op 1 april dat
de deur naar de andere ergo open ging.
Een voor een kwamen ze een kijkje ne-
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men en genieten van een stukje taart.
Ook Monique en de directie kwamen
mee het lokaal inhuldigen.
En wij, wij kijken uit naar alle activiteiten die we hier zullen organiseren. Van
gezellig snoezelen, samen koken tot ons
helemaal uitleven tijdens een creamoment.
We zijn blij dat we nu nog meer de kans
hebben om op maat te werken, komen
de bewoners graag voor een rustig aan-

dachtsmomentje dan kan dat. Maar ook
als ze zin hebben in nieuwe ontdekkingen en ervaringen hebben we nu plaats
in ons lokaal.
We kunnen in een klein groepje samen
komen. Iemand kan verse koffie malen
terwijl een andere bewoner zorgt voor
een streepje muziek op de piano. En dit
alles kan nu dicht bij de leefgroep binnen de veilige muren van waterkant.

Machteld & Marjolein
Ergo’s Waterkant

SAMEN >

45

DE NIEUWE BRUG OP KAMP
Als je eindelijk terug op kamp kan...
De Nieuwe Brug heeft een actief kamp
achter de rug in het vakantiehuis Fabiola. Deze sfeerbeelden doen ons alvast
nog eens nagenieten.

"We vertrokken vol spanning en vakantiekriebels op kamp richting Maasmechelen. Met de fiets hebben we samen
verschillende tochtjes gemaakt om de
omgeving te verkennen. Het weer was
prachtig waardoor we dubbel konden
genieten van onze activiteiten op het
domein van het vakantiehuis Fabiola.
Een heerlijke, ontspannende 4-daagse!"
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RECHTEN & PLICHTEN
Wat zijn uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder? Dat is de titel van de nieuwe brochure die gepubliceerd is door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH).
“Deze brochure gaat over de kwaliteit van de zorg
en de zorg voor kwaliteit waarop u recht hebt als u
ondersteuning krijgt van een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst
rechtstreeks toegankelijke hulp, of een dienst ondersteuningsplan. U vindt er gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten bij uw
door het VAPH erkende of vergunde zorgaanbieder.”

Wat betekent dit?
Ebergiste is een zorgaanbieder en moet
beantwoorden aan bepaalde kwaliteitseisen om hun erkenning of vergunning
van het VAPH te krijgen én te behouden.

Als gebruiker hebt u ook plichten ten
aanzien van Ebergiste als zorgaanbieder.
We maken samen afspraken rond de
ondersteuning en de betaling ervan. U
moet zich aan die afspraken houden,
zodat wij als zorgaanbieder aan onze
verplichtingen kunnen nakomen.

Het is met andere woorden onze plicht
om een aantal rechten van de gebruiker
te garanderen.

Wistjedat…

Welke rechten?

Je de brochure over rechten en plichten
gratis kan downloaden of aanvragen?

• recht op kwaliteit • recht op ondersteuning • recht op een schriftelijke
overeenkomst met de zorgaanbieder •
recht op inspraak • recht op bescherming van de integriteit • recht om uw
dossier in te kijken • recht om een
klacht in te dienen • rechten bij de beëindiging van de ondersteuning

https://www.vaph.be/documenten/uwrechten-en-plichten-bij-uwzorgaanbieder
De brochure is ook in gesproken vorm
op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de
luisterversie aanvragen bij Transkript:
011/23 07 61 - publicaties@transkript.be
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In de sociale dienst versterkt Ilona Englebert sinds
kort het team. Tijdens een babbel, kom ik meer te
weten over deze vlotte dame, wie zij is en hoe zij
Ebergiste leerde kennen. Ik kom ook te weten dat zij
de dag na onze kennismaking gaat trouwen…
proficiat Ilona!

INTERVIEW
Wie is
Ilona Engleb ert

Hoe heb je Ebergiste leren kennen?
Ik ben geboren en getogen in Baaigem
(vlakbij Vurste op een boogscheut van
Borgwal). In het middelbaar liep ik
school in Deinze en volgde de richting
jeugd en gehandicaptenzorg. Mijn eerste stage was in woongroep Hulst in Ter
Linde. Koen Devroe was destijds mijn
stageverantwoordelijke.
Na het middelbaar koos ik voor de studies sociaal werk & zorgmanagement.
Daarna heb ik 2,5 jaar gewerkt als maatschappelijk assistent in een thuiszorg en
dagverzorgingscentrum in Heusden en
Destelbergen. Binnen de ouderenzorg
heb ik mijn eerste werkervaring opgedaan. Ik was verantwoordelijk voor alle
omkadering rond een persoon (de cliënt
en zijn netwerk, huisbezoeken, afspraken rond thuisverpleging, praktische
zaken, …). Deze job was van bepaalde
duur, dus hield ik mijn ogen open voor
andere opportuniteiten.
Je bent toen als begeleider aan de slag
gegaan?
Tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe
job, koos ik bewust voor iets anders.
Met de aangename stage ervaring in Ter
Linde in gedachten, wou ik inderdaad
graag als begeleider aan de slag. En toen
ben ik in woongroep Zwanebloem te-
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recht gekomen en toevallig was Koen
Devroe daar ook aan het werk. Ik was
nog maar een paar maand aan het werk
- niet eens op zoek naar iets anders maar mijn collega’s tipten mij over de
vacature binnen de sociale dienst. Deze
kans kwam dus op mijn pad… en het
maatschappelijk werk lag mij beter dan
opvoeder zijn.

Ilona Englebert
medewerker sociale dienst voor dagcentra, inclusief wonen en buitenhuizen
Ilona.englebert@ebergiste.broedersvanliefde.be

telefoon

Wat is jouw taak als medewerker van
sociale dienst?
Ik ben nog volop zoekende naar mijn
jobinvulling en krijg hierbij de steun van
mijn collega’s. Het is echt zeer veel,
maar heel interessant! Wij zijn eigenlijk
administratieve ondersteuners, zowel
naar begeleiders als naar netwerken
toe. Voor alle handicapspecifieke zaken
zoals VAPH, premies, aanvragen noodsituaties, intake… kunnen ortho’s en begeleiders bij ons terecht. Een echt ondersteunende rol maar voornamelijk
administratief, wij doen veel werk achter de schermen.

een team. Heidi en ik zijn verantwoordelijk voor de buitenhuizen, we zijn elkaars back-up.
Wat is voor jou ideale ontspanning?
Op dit moment heb ik weinig tijd voor
een hobby, want we zijn volop aan het
verbouwen. Maar waar ik wel echt van
kan genieten, is met vrienden op stap
gaan. Eens gesetteld in ons huis, dan wil
ik graag terug tijd maken om te koken.
Waarvoor mag men jou altijd wakker
bellen?
Voor mijn lievelingsgerecht kaassoep.

De verscheidenheid vind ik wel leuk en
het ondersteunen op zich, de problemen oplossen, daar voel ik me goed bij.
Het is ook fijn om deel uit te maken van

Bedankt Ilona voor deze fijne babbel.
Geniet van je trouwdag en huwelijksreis!

SOCIALE DIENST
INFORMEERT
Laat het lentezonnetje jou ook al dromen van vakantie?
De vakantiebrochure van Samana en
van Kompas (Op Zwier vakanties) zijn
uit en hebben een mooi aanbod.
Meer weten?
www.samana.be/vakanties/
vakantiebrochure
https://op-zwier.be/
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ZEVENHUIZEN WERKT SAMEN AAN BEWEGING
Arthur doet zijn stage in het UGC
(Universitair Gezondheidscentrum)
in Nieuw Gent.
Hij werkt voor onze bewoners een
bewegingsparcours uit in Zevenhuizen. Het parcours loopt doorheen
ons bosje en omgeving. En we hebben ook een plan B voorzien, bij
slecht weer is er een parcours binnen uitgewerkt.
Het hoofddoel is om op een laagdrempelige manier onze bewoners
te stimuleren om te bewegen. Het is
de bedoeling dat, op langere termijn, Kine Thomas (stage begeleider
van Arthur) van UGC dit elke woensdag opneemt.
Het begeleidersteam van Zevenhuizen engageert zich op hun beurt om
continuïteit te brengen in het bewegen met de deelnemers. Wij plannen ons sportmoment alvast in op
vrijdagvoormiddag.
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Wist je dat?
we aan de Borgwalhoeve een boekenruilkast hebben? Eind maart ging onze
agogisch directeur Tine, met pensioen.
Een droom van haar, een ruilkastje voor
boeken, maakten we waar onder de
naam ‘Boeketine’.
Het idee erachter is dat mensen boeken
delen en ruilen. Neem dus niet zomaar
een boek mee, maar ruil een van je uitgelezen boeken voor eentje dat je nieuwe inspiratie kan geven…
Met het boekenruilkastje geef je gelezen boeken een tweede leven en ga je
in tegen de wegwerpcultuur. Dat de
boeken gratis zijn, stimuleert mensen
tot extra leesuitdaging. Valt een boek
tegen, dan kost het je in elk geval geen
geld. Boekenruilkastjes verruimen je
leeshorizonten.

OPROEP
Onze boekenruilkast heeft honger
Heb jij nog boeken liggen die een tweede leven verdienen, breng ze naar deze
boekenkast in Borgwal, want zonder
boeken kunnen we het ruilen niet in
gang zetten.

Naast onverwachte leesontdekkingen
zorgt een boekenruilkastje ook voor
meer sociale cohesie. Het brengt mensen dichter bij elkaar.
En … dit is ook waar we met de werking
van de borgwalhoeve voor staan! Wees
welkom!
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WANDELDRIEDAAGSE
Wij zijn al jaren trouwe fan van de Wandel3daagse in Deinze. Het is dan ook super dat
na twee jaar op rij afgelast te zijn, dat we dit jaar terug kunnen deelnemen! Voor wie
de Wandeldriedaagse nog niet kent, dit is wandelevenement voor kleuters en lagere
school kinderen in Deinze met bijzondere aandacht voor kinderen en volwassenen met
een beperking.
Wandelen in de Brielmeersen, dat is
wandelen in een prachtig stukje natuur.
Woongroep Plataan heeft genoten van
deze uitstap. We hadden er zin in en het
was dan nog eens zalig wandelweer!
Een laagje zonnecrème, zonnebril en
hoedje maken onze outfit compleet. En
wat doet dat deugd zo zonder mondmasker met elkaar te praten en elkaar
te zien. Topdagje!
Jaana Caes
Ergo Warande
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GELUKSMOMENTJES GESPOT OP FACEBOOK
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Zeg het verder…
Ken je mensen in je familie– of vriendenkring die afstuderen in een sociale richting en
een job zoeken , zeg het dan zeker verder dat wij collega’s zoeken.
Meer info:
Lindsay Franck, medewerker van de personeelsdienst
Lindsay.franck@☺ebergiste.broedersvanliefde.be
09 389 04 11
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Vrijwilliger zijn,
iets voor jou?
Heb jij een beetje tijd over? Wil je graag
je hobby delen met iemand? Ga je graag
naar de markt en kan je wel wat gezelschap waarderen?

Jij kan het verschil maken voor ons!
Heb je interesse in vrijwilligerswerk,
maar wil je eerst eens horen wat dit
allemaal inhoudt. Dan kan je terecht bij
Heidi Taerwe, stafmedewerker vrijwilligerswerk:
Heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be

09/3890411
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Wist je dat?
> … onze facebookpagina de afgelopen
maanden heel wat nieuwe volgers heeft
bijgekregen? De teller staat op 2240
volgers. We hebben dan ook massaal
veel berichten gepost vanuit alle woongroepen. Bedankt voor de vele reacties.
Benieuwd naar het reilen en zeilen van
onze werking? Ontdek het zelf. Surf
naar www.facebook.com/ebergiste

> … de elektrische laadpalen inmiddels
geplaatst en actief zijn in Vurste, Zevenhuizen en Deinze? Ze staat ook ter beschikking van medewerkers, bezoekers
en buren.
> … de Borgwalhoeve elke zondag open
is tussen 1/5 en 30/9?

Wistjedat…
> … 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 wandelingen kan doen? We hebben nieuwe
kabouters voor de kleuterwandeling.
Meer info?
borgwalhoeve@ebergiste.broedersvanliefde.be

> … we enkele sponsorprojecten in de
kijker zetten op www.ebergiste.be?
Alle hulp is welkom om deze dromen te
realiseren. Bedankt aan iedereen die
ons steunt!
> … alle verslagen na een bezoek van de
zorginspectie, te lezen zijn in de rubriek
publicaties op www.ebergiste.be?
> … je in de Story van 17 mei een artikel
kan lezen over Graaf Jean-François de
Mude de Nieuwland? Zijn voorouders
waren eigenaar van het kasteel en domein Borgwal in Vurste?
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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 Lucidarme, stafmedewerker communicatie.
09/ 389 04 11
samen@ebergiste.broedersvanliefde.be

Collectief gebruikersoverleg
Het volgende collectief gebruikersoverleg? De eerstvolgende vergadering van het
LOC gaat door op 7/6/2022.
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 26 april 2022:
•
Nieuws uit cliëntenraad
•
Woon- & leefkosten bouwprojecten
•
Update coronamaatregelen
•
Personeelsdruk
•
Vorming voor personeel
•
Toekomstvisie aanpak infrastructuur
buitenhuizen
•
Nieuws uit oudercomités

De goedgekeurde
verslagen kan je
lezen op
www.ebergiste.be

SAMEN >
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AGENDA
2/6/2022
22/6/2022
1/7 t.e.m. 4/7/2022
1/7/2022
4&5/7/2022

Ontmoetingsdag vrijwilligers (start om 10u) in Borgwal
ergo’s van Warande organiseren FEESTival voor bewoners
Café Caché, zomerhappening in Borgwal (georganiseerd
door vzw Sense Unique uit Gavere)
verwenontbijt voor bewoners in Borgwal
sprookjesbos voor bewoners in Borgwal

Blijf op de hoogte van elke update en nieuws
over Ebergiste via
www.ebergiste.be of
www.facebook.com/ebergiste

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
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ADRESSEN
EBERGISTE
Borgwal

Leenstraat 31 - 9890 Vurste
Tel 09/389.04.11
Fax 09/384.71.38
info@ebergiste.broedersvanliefde.be
www.ebergiste.be

Akkerwinde
Braam
Ceder
Distelvink
Eend
Fuut
Klimop
Linde

09/389.04.33
09/389.04.22
09/389.04.16
09/389.04.26
09/389.04.28
09/389.04.27
09/389.04.21
09/389.04.18

Meidoorn
Nachtegaal
Plataan
Reiger
Specht
Weegbree
Zwanebloem
Borgwalhoeve

09/389.04.20
09/389.04.25
09/389.04.17
09/389.04.30
09/389.04.24
09/389.04.32
09/389.04.34
09/389.04.14

Ter Linde
Kaleshoek 53
9800 Deinze
Tel 09/381.81.41
Fax 09/381.81.48

Brem
Distel
Hulst
Dagbest

Dagcentrum Het Veer

Huize Vander Schueren

Ottergemsesteenweg 130
9000 Gent
Tel 09/220.14.50
Fax 09/220.61.98

Eiland 2
9520 St-Lievens-Houtem
Tel 053/63.16.20
Fax 053/63.28.59

De Nieuwe Brug

De Rank (tijdelijke adreswijziging)
Kasteelstraat 46
9660 Brakel
Tel 055/30.04.92

Pontstraat 12
9831 Deurle
Tel 09/321.04.00
Fax 09/321.04.10

09/381.81.44
09/381.81.42
09/381.81.43
09/381.81.46

Zevenhuizen

Inclusief wonen

Gestichtstraat 2
9000 Gent
Tel 09/242.93.10
Fax 09/242.93.20

Gestichtstraat 2
9000 Gent
Tel 09/242.93.19
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Colofon
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 ad interim
REDACTIE

Stéphanie Lucidarme
stafmedewerker communicatie
REDACTIEADRES

Directiesecretariaat
Ebergiste
Leenstraat 31
9890 Vurste
(T) 09/389 04 11
(F) 09/389 04 49
(E) samen@ebergiste.broedersvanliefde.be
Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie
Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000
Gent.
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