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OP DE COVER van Dichtbij het personeelsmagazine van de Broeders 

van Liefde. Lees het volledige interview met begeleider Robin op pagina 36. 
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Beste lezer 
 
 
Dit is alweer de laatste samen van het kalenderjaar. Dit houdt in dat we stillaan  
afscheid nemen van 2022 en mogen beginnen vooruit kijken richting 2023. In deze 
editie van SAMEN besteden we heel wat aandacht aan de rol van de gebruiker binnen 
de werking van de voorziening. Deze rol komt o.a. tot uiting in het engagement dat 
gebruikers opnemen door hun participatie aan één van de oudercomités of aan het 
collectief overlegorgaan. In het voorjaar van 2023 zullen we verkiezingen organiseren 
voor het collectief overlegorgaan en in deze SAMEN willen wij u alvast warm maken 
om u kandidaat te stellen. 
 
De laatste jaren hebben we ingezet op driehoekskunde. Driehoekskunde is een  
methodiek die laat zien hoe er kan samengewerkt worden in de driehoek van cliënt, 
familieleden en de professionelen (zorgvoorziening). Wanneer ouders de zorg voor 
hun kind (deels) aan professionals toevertrouwen, ontstaat gedeelde zorg.  
Om hiertoe te komen is een sterke basis van vertrouwen nodig. Ouders en  
professionals verbinden zich met elkaar en beiden werken vanuit hun eigen  
perspectief en vragen de ander dit te respecteren.  
 
Ouders zijn onze partners in de zorg en helpen onze baseline ‘samen gewoon, samen 
bijzonder’ tot leven te brengen. Ik wil dan ook mijn woord van dank uitspreken aan 
alle ouders en netwerken van cliënten die door hun niet aflatende inzet de afgelopen 
jaren mee bijgedragen hebben tot de zorg van de cliënten die wij begeleiden.  
 
  
 
 
Wij wensen u veel leesplezier  

 
Luc Aelbrecht 

Logistiek directeur 
Waarnemend algemeen directeur 

Redactioneel  
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LOKAAL OUDERCOMITE BORGWAL 

IN DE KIJKER 

Annemie De Graeve 

 Annemie De Graeve is al meer dan 10 
jaar voorzitster van het lokaal ouder-
comité in Borgwal 

 Annemie is nu gepensioneerd maar 
was vroeger leerkracht in het basis-
onderwijs 

 Ze is getrouwd en heeft twee zonen 
Tom en Bob 

 Bob woont sinds 1999 in woongroep 
Akkerwinde 

 Annemie en Romain wonen in Zulte, 
houden van reizen en zijn zeer geën-
gageerd 

 Favoriet citaat: Geniet van de kleine 
dingen in het leven. Op een dag zal je 
terugkijken en beseffen: HET waren 
GROTE dingen. 

We zijn geen officieel over-
legorgaan, het heeft iets 
vertrouwelijker. 
 
Er is een groot verschil tussen het col-
lectief gebruikersoverleg en een lokaal 
oudercomité. Het collectief gebruikers-
overleg is een verplicht overlegorgaan, 
je moet verkozen worden om er deel 
van uit te maken. De voorziening licht er 
alle procedures toe die goedgekeurd 
moeten worden. Het lokaal oudercomi-
té van Borgwal is een samenkomst van 
ouders, broers en zussen die naar elkaar 
luisteren. Je kan er je ei kwijt. We wisse-
len uit wat er in de woongroepen op de 
agenda staat, we benoemen het positie-
ve maar er is ook ruimte om zaken te 
benoemen die minder goed verlopen. 
We kunnen vragen stellen aan de direc-
tie of een medewerker van Ebergiste. 
  

Als het over de organisatie gaat,  
spreken we altijd over onze kinderen, 

broers of zussen… 
het oudercomité is er niet voor jouw 

kind alleen. 
 

Een oudercomité doet meer 
dan overleggen. 
 
We komen vier keer per jaar samen in 
Borgwal. Naast onze agendapuntjes 
engageren we ons om iets extra te kun-
nen doen voor bewoners. Al enkele ja-
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ren staat er een muzikale namiddag op 
de planning. Daar hebben de bewoners 
ook zelf iets aan. Sinds kort kunnen we 
dit in de kerk van Vurste organiseren. 
Maar dat is nog niet alles. Tijdens een 
hittegolf schenken we bijvoorbeeld ijsjes 
aan alle bewoners in Borgwal. We kun-
nen altijd rekenen op een vlotte samen-
werking met de medewerkers van Borg-
wal. We schenken met nieuwjaar aan 
elke woongroep en het dagbestedings-
centrum een cheque van 130 euro. Dat 
bedrag kunnen ze uitgeven aan iets voor 
de bewoners, bijvoorbeeld uit eten 
gaan, pizza’s bestellen, …  Wanneer er 
een bewoner van Borgwal sterft, zorgen 
we ook voor een bloemenkrans. 
 

Dit alles kan natuurlijk niet 
zonder sponsors 
 
We willen een oproep doen aan ouders 
en het netwerk van bewoners in Borg-
wal om te sponsoren zodat we iets extra 
kunnen blijven doen voor alle bewo-
ners.  
 

Ik ben lid van het ouder-
comité uit dankbaarheid   
 
De voornaamste reden waarom ik mij 
engageer voor het oudercomité is dank-
baarheid voor de opvang van Bob. De 
begeleiders kennen alle bewoners met 
hun naam, ze zijn hier geen nummer. Er 
wordt geluisterd en je mag vragen stel-
len. Vanuit de voorziening zoeken ze 
naar antwoorden en naar oplossingen.  

 

Borgwal is voor Bob een 
tweede thuis 
 
Als ouders zijn wij heel dankbaar om te 
zien hoe gelukkig Bob hier is. Bob leeft 
eigenlijk in twee werelden. Zijn wereld 
in Borgwal en zijn wereld thuis. Vanaf 
de eerste dag is Bob hier gelukkig. 
 

De toekomst van het ouder-
comité Borgwal 
 
Ik hoop dat de voorziening aandacht 

blijft hebben voor het oudercomité. 

Bijvoorbeeld met dit artikel in het boek-

je SAMEN willen we de meerwaarde van 

een oudercomité in de verf zetten. Het 

is een feit dat de huidige leden ouder 

worden waardoor het minder evident is 

om je hiervoor te engageren. Hopelijk 

zijn er ouders, broers of zussen die hun 

schouders willen zetten onder de wer-

king van het oudercomité, want het 

loont echt. 

Wil je het oudercomité 

graag sponsoren?  

Wil je deel  

uitmaken van het  

oudercomité Borgwal?  

Contacteer Annemie De Graeve 

van.houtte-de.graeve@telenet.be  

mailto:van.houtte-de.graeve@telenet.be
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COLLECTIEF OVERLEG-

ORGAAN ZOEKT LEDEN,  

STEL JE KANDIDAAT 

In het voorjaar van 2023 organiseert het 

OC Ebergiste opnieuw verkiezingen 
voor het samenstellen van  een collectief 
overlegorgaan voor de termijn van 4 
jaar: vanaf  juni 2023 tot juni 2027.  
 
Samen met de directie en de 2 verkoze-
nen uit de cliëntenraad vormen we het 
collectief overlegorgaan dat een vijftal 
keer per jaar samenkomt op de hoofdlo-
catie Borgwal in Vurste. 
 
Dat collectief overlegorgaan is een 
wettelijk voorziene officiële schakel tus-
sen de gebruikers en/of hun vertegen-
woordigers en de directie van OC Eber-
giste.  Op het overleg worden verschil-
lende visies en meningen van gebruikers 
samengebracht en is er overleg en infor-
matie-uitwisseling met de directie over 
allerlei onderwerpen die de gebruikers 
aanbelangen. Enkele onderwerpen op de 
agenda  van de voorbije maanden waren 
bijvoorbeeld het financieel jaarverslag, 
bespreking woon & leefkosten en zorg-
modules, zelfevaluatie van het beleids-
plan. 
 
Het collectief overlegorgaan heeft ook 
een belangrijke adviesrol over bijvoor-
beeld wijzigingen aan procedures zoals 
de klachtenprocedure; over  welk bedrag 
aangerekend wordt als vervoerskost-
prijs, over de documenten die gebruikt 
worden als individuele dienstverlenings-
overeenkomst, … 
 
Als voorzitter van het collectief overleg-
orgaan ben ik zoals een kapitein van een 
schip dat de belangen van onze  
bewoners behartigt. Lid zijn van het  

Collectief overlegorgaan vraagt vooral 
betrokkenheid, een eerlijke maar con-
structieve kijk op het geheel van de or-
ganisatie en de noden van àlle cliënten 
en op wat nog  beter kan worden in 
functie van hen. 
 
Niets doen en commentaar geven  aan 
de zijlijn is gemakkelijk. Samen werk 
maken van inspraak en participatie 
vraagt een dosis engagement en extra 
betrokkenheid maar uit ervaring kan ik 
zeggen: in OC Ebergiste loont dat echt. 
 

Voor de volgende termijn van 
2023- 2027 is er plaats voor 
nieuwe leden! 
 
Daarom doe ik een warme oproep aan 
ieder van jullie om te overwegen deel 
uit te maken van onze enthousiaste 
ploeg.  
 
Heb je interesse, stel u dan kandidaat 
om verkozen te worden en zo deel te 
nemen aan het collectief overlegorgaan 
van OC Ebergiste. 
 
Op de volgende pagina vindt u meer 
uitleg bij het verloop van de kandidaat-
stelling en verkiezing die lopen van fe-
bruari tot april  2023. 
 
Ward wyffels 
Voorzitter collectief overlegorgaan 
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VERKIEZING COLLECTIEF OVERLEGORGAAN 2023 

Algemene principes 
 
Hoe is het collectief overlegorgaan  
samengesteld? 
 

 Maximum 13 verkozen wettelijk ver-
tegenwoordigers  

 2 leden als afgevaardigde uit de cliën-
tenraad (= bewoners) 

 De directie 
 
Wat zijn de drie fasen van verkiezing? 
 

 Kandidatuurstelling en stemrecht 

 De stemming 

 De telling van de stemmen en de 
toewijzing van de mandaten 

 
Welke en hoeveel mandaten zijn be-
schikbaar voor de periode 2023-2027? 
 
Per ondersteuningsmodule zijn er een 
maximum aantal mandaten toegekend, 
dit zijn het aantal plaatsen waarvoor je 
je kandidaat kan stellen.  
 
Voor welke cliënten/netwerk wordt de 
verkiezing georganiseerd? 
 
Dit is voor de cliënten die via persoons-
volgend budget gebruik maken van de 
handicap specifieke dienstverlening van 
de vergunde zorgaanbieder OC Ebergis-
te. 

Om de 4 jaren verkiezen we een nieuw collectief overlegorgaan. De volgende verkie-
zingen organiseren we in het voorjaar 2023. De nieuwe mandaat periode loopt van 
juni 2023 tot juni 2027. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan je je kandidaat stellen? We 
leggen het stap voor stap uit. 

Module ZORG INTENSIEF 

 Borgwal (Vurste): buurten Bos-
dreef, Warande, Groenhove,  

       Waterkant 

 Maximum 4 mandaten 

Module ZORG  

 Borgwal (Vurste): buurt Gaverland 

 Ter Linde (Deinze) 

 Maximum 2 mandaten 

Module ONDERSTEUNING INTENSIEF  

 De Nieuwe Brug (Deurle) 

 Zevenhuizen (Gent) 

 Huize Vander Schueren (Sint-
Lievens-Houtem) 

 De Rank (De Pinte) 

 Maximum 4 mandaten 

Module ONDERSTEUNING  

 Inclusief wonen Nieuw Gent, Otter-
gemsesteenweg, Clemenspoort 
(Gent) 

 Inclusief wonen (Asper) 

 Maximum 1 mandaat 

Module DAGACTIVITEIT  

 Dagcentrum Ter Linde (Deinze) 

 Dagcentrum Het Veer (Gent) 

 Maximum 2 mandaten 
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FASE 1: kandidatuurstelling 
& stemrecht 
 
Wat is de volgorde van kandidaatstel-
ling? 
 
1) Cliënten zonder beschermstatuut uit 
de module inclusief wonen 
2) Ouders of familie (zonder bescherm-
statuut) van cliënten (alle modules) 
3) Wettelijk vertegenwoordiger die be-
windvoerder is over de persoon en de 
goederen 
4) Wettelijk vertegenwoordiger die be-
windvoerder is over de persoon 
5) Wettelijk vertegenwoordiger die be-
windvoerder is over de goederen indien 
dit tegelijk een familielid of vertrou-
wenspersoon is. Een advocaat die  be-
windvoerder is over de goederen kan 
zich geen kandidaat stellen en is ook 
niet stemgerechtigd. 
6) Vertrouwenspersoon 
 
Kan iedereen zich kandidaat stellen?  
 
Cliënten (modules zorg intensief, zorg, 
ondersteuning intensief, dagopvang) 
kunnen zich niet rechtstreeks kandidaat 
stellen voor het collectief overlegor-
gaan. Voor hen loopt er een parallelle 
verkiezing voor vertegenwoordiging in 
de cliëntenraad. Vanuit de cliëntenraad 
worden 2 verkozen rechtstreeks afge-
vaardigd naar het collectief overlegor-
gaan. De verkozen cliënten worden hier-
in bijgestaan door een coach.  
 
Een persoon die wettelijk vertegen-
woordiger is van meerdere cliënten (vb. 
bij broers en zussen of bewindvoerder 

over persoon en goederen van meerde-
re cliënten), kan zich in naam van iedere 
afzonderlijke bewoner kandidaat stel-
len, op voorwaarde dat deze cliënten in 
verschillende modules ondersteund 
worden. Op deze manier kan hij/zij 
meedingen voor verschillenden manda-
ten gelinkt aan verschillende modules. 
Een kandidaat die wordt verkozen voor 
2 verschillende modules en als dusdanig 
2 mandaten krijgt, kan slecht 1 van deze 
mandaten opnemen. 
 
Wie heeft stemrecht tijdens deze ver-
kiezingen?  
 
Personen die gemachtigd zijn om zich 
kandidaat te stellen voor de verkiezing 
hebben ook stemrecht. 
 
Iedere cliënt genereert maximum 1 kan-
didaat en dus ook 1 stem. 

 Ouders spreken af wie van hen bei-
den kandidaat is en/of de stem uit-
brengt. Samenwonende ouders krij-
gen 1 brief kandidaatstelling en 
1 stembrief.  

 Ook gescheiden ouders gaan hier-
over met elkaar in overleg. Beide 
gescheiden ouders worden op de 
hoogte gebracht van de verkiezing 
en worden gevraagd de voorziening 
mee te delen wie zoon of dochter zal 
vertegenwoordigen in het kader van 
deze verkiezing. De ouder die deze 
taak zal opnemen ontvangt de brief 
kandidaatstelling + stembrief.  

 Wanneer er twee bewindvoerders 
zijn of  bijkomend een vertrouwens-
persoon geldt bovenstaande rangor-
de. 
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 Een persoon die wettelijk vertegen-
woordiger is van meerdere cliënten 
kan in naam van iedere afzonderlijke 
bewoner een stem uitbrengen. 

 
 

FASE 2: Stemming 
 
In welke situaties is er geen stem-
mingsronde nodig? 
 
Als er voor een module minder kandida-
ten zijn dan het aantal beschikbare 
mandaten, dan volgt er geen verkiezing. 
Alle kandidaten zijn automatisch verko-
zen. 
 
Als er voor een module evenveel kandi-
daten zijn dan het aantal beschikbare 
mandaten, dan volgt er geen verkiezing. 
Alle kandidaten zijn automatisch verko-
zen. 
 
Bijvoorbeeld:  
In de module zorg stellen zich 2 perso-
nen kandidaat. Er zijn maximum 2 man-
daten. Deze 2 kandidaten zijn recht-
streeks verkozen zonder stemronde. 
 
In welke situaties is er wel een stem-
mingsronde nodig? 
 
Als er voor een module meer kandida-
ten zijn dan het aantal beschikbare 
mandaten, dan volgt er een stemmings-
ronde of verkiezing. 
Bijvoorbeeld:  
In de module ondersteuning intensief 
stellen zich 6 personen kandidaat. Er zijn  
maximaal 4 mandaten beschikbaar, 
d.w.z. het maximaal aantal personen 

waarvoor men kan stemmen. Aangezien 
er in de module ondersteuning 4 manda-
ten zijn, kan iedere stemgerechtigde 
maximaal voor  4 kandidaten stemmen 
(1 stem per kandidaat). Men stemt ook 
wettig indien men minder stemmen uit-
brengt dan er mandaten zijn (vb kiezen 
voor 3 van de 6 kandidaten). Indien men 
voor meer kandidaten stemt, dan er 
mandaten zijn, dan wordt de stem als 
ongeldig beschouwd.  
 
Hoe kan je stemmen? 
 
Aan elke stemgerechtigde wordt een 
stembiljet bezorgd. Men heeft de keuze 
tussen het stemmen per brief of elek-
tronisch stemmen. 
 
Een elektronisch uitgebrachte stem gaat 
voor op de stemming per brief m.a.w. 
men kan maar 1 keer een stem uitbren-
gen (indien dit elektronisch gebeurde, 
dan wordt de stem per brief vernietigd). 
 
Iedere kandidaat genereert 1 stem. Op 
basis van de principes opgenomen on-
der stap 1 ‘kandidatuurstelling & stem-
recht’, wordt een lijst van stemgerech-
tigden opgemaakt. 
 

FASE 3: Stemmen tellen en 
toewijzing van de mandaten 
 
Hoe gebeurt de telling van de stem-
men? 
 
Na het uitbrengen van de stemmen 
wordt in aanwezigheid van een verte-
genwoordiging van de huidig verkoze-
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nen overgegaan tot de telling van de 
stemmen. 
 
Op basis van de telling wordt een rang-
lijst opgemaakt. 
 
Hoe gebeurt de toewijzing van de man-
daten? 
 

 De mandaten worden toegekend op 
basis van het bekomen stemmen. De 
kandidaat met de meeste stemmen 
krijgt het eerste mandaat toege-
kend. 

 De volgende mandaten worden toe-
gekend aan de eerstvolgende kandi-
daten (op basis van bekomen stem-
men) op de lijst die  tot een andere 
buurt / huis behoren dan de kandi-
daten aan wie reeds een mandaat 
toegekend werd. Dit principe wordt 
herhaald totdat de lijst volledig 
doorlopen werd. 

 Indien na het doorlopen van de lijst 
nog mandaten niet ingevuld werden, 
dan wordt het mandaat toegekend 
aan de kandidaat met de meeste 
stemmen die nog geen mandaat 
toegekend kreeg. 

 
Voorbeeld module ondersteuning inten-
sief: Er zijn 4 toe te wijzen mandaten. Er 
stelden zich 8 personen kandidaat. Op 
basis van de uitgebrachte stemmen 
wordt onderstaande ranglijst opge-
maakt: 
 
1) Kandidaat A Zevenhuizen 
2) Kandidaat B Zevenhuizen 
3) Kandidaat A Sint Lievens Houtem 
4) Kandidaat A De Nieuwe Brug 
5) Kandidaat C Zevenhuizen 

6) Kandidaat D Zevenhuizen 
7) Kandidaat B Sint Lievens Houtem 
8) Kandidaat C Sint Lievens Houtem 
 
Aan welke kandidaten wordt een man-
daat toegekend? Na een eerste maal 
doorlopen van de lijst worden de vol-
gende mandaten toegekend: 
 
1) Kandidaat A Zevenhuizen 
2) Kandidaat B Zevenhuizen 
3) Kandidaat A Sint Lievens 

Houtem 
4) Kandidaat C Zevenhuizen 
5) Kandidaat A De Nieuwe Brug 
6) Kandidaat D Zevenhuizen 
7) Kandidaat B Sint Lievens Houtem 
8) Kandidaat C Sint Lievens Houtem 
 
Na een eerste keer de lijst doorlopen te 
hebben werden reeds 3 van de 4  
mandaten toegekend. Om het vierde 
mandaat toe te kennen wordt de lijst  
nogmaals doorlopen. Op basis hiervan 
wordt het 4de mandaat toegekend aan  
kandidaat B Zevenhuizen. 
 
Wat in geval van gelijk aantal stem-
men? 
 
Er wordt voorrang gegeven aan de kan-
didaat die een cliënt uit een woning / 
buurt vertegenwoordigt waar er nog het 
minst verkozenen zijn. 
 
Indien beide buurten / huizen reeds 
evenveel verkozenen hebben of indien 
beide buurten / huizen nog geen verko-
zene hebben, dan wordt er voorrang 
gegeven aan de kandidaat die de cliënt 
vertegenwoordigt van de buurt / huis 
met de meeste bewoners. 
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Indien het buurten / huizen betreft met 
gelijk aantal bewoners: de verkiezing 
verloopt via lottrekking door de voor-
zitter van het collectief gebruikersover-
leg. 
 

Luc Aelbrecht 
Waarnemend algemeen directeur 

VRAGEN? 

Heb je nog vragen over het collectief 

overlegorgaan?  

Contacteer Ward wyffels  

(voorzitter collectief gebruikersoverleg) 

edwardwyffels@yahoo.com 

 

Heb je nog vragen over de verkiezings-

procedure?  

Contacteer je vertrouwde medewerker 

van de sociale dienst.  
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EEN MOOIE DANKJEWEL VAN VZW DIGGIE  

Wanneer een samenwerking zoveel meer is dan samen werken. Een hartverwarmend 

bericht gespot op de facebookpagina van vzw Diggie.  
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WELKOM GREET 

Greet vertelt... 
 
Ik ben geboeid door mensen, communi-
catie, spiritualiteit & zingeving 
(uiteraard), natuur, oorspronkelijke cul-
turen en nog zoveel meer. Er schuilt ook 
wel een beetje een globetrotter in mij. 
Ik reisde een periode veel en graag en 
ben - na ik het ouderlijk nest verliet - al 
heel wat keren verhuisd. We woonden 
onder andere ook 3 jaar in Frankrijk, 
een heel mooie en verrijkende tijd was 
dat! 
 

Terugblik 
 
Voor ik in Ebergiste aan de slag ging, 
deed ik ervaring op in de ouderenzorg. 
Ik startte er na mijn afstuderen als ergo-
therapeute mijn carrière en ik werkte 
ook tijdens de moeilijke coronaperiode 
in een woonzorgcentrum. Daar tussenin 
werkte ik een 10-tal jaar als educatief 
medewerker in een organisatie voor 
mensen met een visuele beperking.  
Een zestal jaar geleden volgde ik de op-
leiding ritueelbegeleider bij afscheid, 
omdat het steeds meer kriebelde om 
iets met zingeving te doen. Een ritueel-
begeleider gaat met mensen op weg om 
belangrijke mijlpalen in het leven pas-
send te vieren, met symbolen, woorden 
en handelingen. Zo mocht ik reeds een 

Monique Martens geeft de fakkel door aan Greet Keppens als nieuwe stagmedewer-

ker zinzorg en pastoraat. Greet heeft een centrale ondersteunende rol in de organisa-

tie en is aanwezig in alle campussen van Ebergiste voor activiteiten rond zinzorg en 

pastoraat, ze is ook verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking in Borgwal 

Greet Keppens 
 

 Greet is een bewust van het leven 
genietende vrouw. 

 Getrouwd met Wim, mama van Han-
nes (13) en plusmama van Casper 
(20), Fran (22) en Jenthe (23). We 
hebben een echt patchwork gezin, 
waarin iedereen de ruimte krijgt om 
zijn eigen weg te zoeken, maar waarin 
we ook steeds opnieuw tijd vrijmaken 
om samen te zijn.  

 Levensmotto: Gelukkig zijn met ge-
noeg. Tijdens mijn reizen zag ik zoveel 
mensen die veel minder hadden dan 
ik en toch zoveel gelukkiger en blijer 
door het leven gingen. Ook de tijd in 
Frankrijk oefende ons in het soberder, 
eenvoudiger en dichter bij de natuur 
leven. 
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huwelijk inzegenen, het groeifeest van 
een tiener vormgeven, maar evengoed 
mensen helpen bij het moeilijke af-
scheid van hun ouderlijk huis, vrouwen 
troost en erkenning bieden in het af-
scheid van het kindje dat niet mocht 
geboren worden, een uitvaartdienst 
voorgaan… Mijn christelijke roots zijn 
hierbij vaak een inspiratiebron, maar 
evengoed de natuur, de elementen aar-
de, water, vuur en lucht. Ik vind het be-
langrijk om op maat te werken van de 
mensen die voor mij staan en taal en 
symboliek te vinden die vooral hen 
raakt en aanspreekt. 
 

Een eigenschap op trots op 
te zijn 
 
Zorgzaamheid, zorg dragen voor zit me 
in het bloed (daar zit mijn moeder zeker 
voor iets tussen). Ik zet me graag in voor 
anderen, met alles wat ik in huis heb. 
Echt luisteren naar wat die andere nodig 
heeft of vraagt en werken op maat vind 
ik daarin het uitgangspunt. Ook zorg-
zaam zijn voor onze leefomgeving, onze 
aarde valt daar voor mij onder. We pro-
beren ecologisch te leven en bewuste 
keuzes te maken. Waar we kunnen re-
cupereren we en het zoeken naar leuke 
2dehandsspullen is ondertussen meer 
dan een hobby geworden. Mijn man en 
ik startten een aantal jaar terug met een 
winkelproject in Gent, met als focus 
samen duurzaam boodschappen doen.  
  

 
 

Waarom Ebergiste  
 
Het was vooral de vacature stafmede-
werker zinzorg en pastoraal die mij sterk 
aansprak. Ik kreeg deze doorgestuurd 
van Virginie Agemans (ergotherapeut in 
Borgwal), een goeie vriendin. In mijn 
vorige jobs was zingeving vaak slechts 
een beperkt onderdeel van mijn taken-
pakket. Het leek mij geweldig om mij 
ten volle te kunnen inzetten hiervoor en 
dat blijkt ook. Ik ben enorm blij dat ik in 
deze functie mocht starten. Ik genoot 
volop van het voorbereiden en begelei-
den van de startvieringen. Het was een 
heel fijne kennismaking met elke buurt 
en elk buitenhuis. De betrokkenheid en 
respons van cliënten en medewerkers, 
de openheid en kwetsbaarheid, de ex-
plosies van vreugde tijdens het samen 
zingen… zo deugddoend. Daar doe ik 
het voor! In wat ik al heb mogen zien en 
horen, ervaar ik Ebergiste als een dyna-
mische organisatie waar veel mogelijk 
is. Waar de medewerkers warm betrok-
ken zijn bij het welzijn van de cliënten. 
  

Mijn taak 
 
Ik zie het als mijn taak om de grond-
stroom van de broeders van liefde mee 
gestalte te geven in Ebergiste op mijn 
eigen manier. Om deze om te zetten in 
woorden, symbolen en activiteiten waar 
zowel de cliënten als de medewerkers 
zich in thuis voelen, zich mee kunnen 
verbinden en er voeding uit kunnen 
halen. Zo wil ik bijdragen aan een stevi-
ge identiteit van Ebergiste, aan warme 
de betrokkenheid op elkaar die hier 
reeds voelbaar is. 
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ERGOTEAM ZORGT VOOR DAGBESTEDING OP MAAT 

Ergo's Marjolein en Machteld van buurt 
Waterkant in Borgwal, hebben een crea-
tieve manier gevonden om hun job in de 
kijker te zetten.  
 
"Een ergotherapeut begeleidt mensen 
van alle leeftijdsfasen in het terugwin-
nen, verbeteren en/of in stand houden 
van hun functioneren in hun leer-, leef-
, werk- en ontspanningssituaties. De 
middelen van de ergotherapeut zijn 
alle activiteiten en handelingen die 
mensen in die situaties kunnen doen."  

Wereldergotherapiedag… wij maakten 

er een ergoweek van, want deze colle-

ga’s in de kijker zetten, dat lukt niet op 1 

dag. Op onze facebookpagina hebben 

we elke dag een bericht gepost, maar 

ook offline zoals in dit boekje SAMEN 

willen we deze bevlogen medewerkers in 

de kijker zetten. 

Ga naar www.facebook.be/Ebergiste voor 

enkele filmpjes van de ergo’s 

Dit doen we door te werken aan de 
hand van volgende 10 dimensies: 
 
1) werken aan kwaliteit 
2) onderzoeken 
3) managen 
4) innoveren 
5) diagnosticeren 
6) communiceren 
7) coachen 
8) behandelen 
9) begeleiden 
10) adviseren 



 SAMEN   >   17 

 

Het ergoteam van De Rank is trots op hun job. 
"Als je je werk doet met een glimlach, dan werkt dat aanstekelijk. We luisteren naar 
de bewoners en zoeken naar activiteiten waar zij zich goed bij voelen. Soms zijn dat 
één-op-één momenten, soms ook in groep."  

"Kunnen werken op een domein als 
Borgwal, is niet enkel voor ons een 
extra troef. Maar wat we hier kunnen 
realiseren voor de bewoners heeft nog 
een veel grotere meerwaarde. In het 
bospark is er ruimte en zuurstof. Een 
wandeling met de ezels zorgt voor een 
beleving in het kwadraat. Het is prach-
tig om te zien hoe de bewoners om-
gaan met de dieren."  
team dagbesteding  



  18   >   SAMEN 

 

"In Huize Vander Schueren creëren we mooie dingen met de bewoners. Het geeft 
mij veel voldoening om de een trotse glimlach te zien op het gezicht van Jo wan-
neer hij een nestkastje afgewerkt heeft." ergo Jean-Marie  

Het ergoteam van 
Groenhove maakte een 
mooie collage over hun 
job. Wat een waaier 
aan activiteiten!  

En de lachende  
gezichten, dat is een 
pluim voor jullie werk!  
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Atelier uitgelicht: Semi-industrieel atelier bij Ivo en Steven 
Semi-industrieel werk is een samenwerking met PGB – Melle import en export van 

metaalwaren. Wij staan in voor de verpakking in kleine hoeveelheden, welke we te-

rug vinden in doe-het-zelf-winkels. Door taken op te splitsen in kleine deeltaken, met 

de nodige hulpinstrumenten, kunnen onze cliënten dit werk doen. Knap hé?! 



  20   >   SAMEN 

 

HET VEER 

NEEMT AFSCHEID  

Meryem Sancak  
16/09/1983 - 05/06/2022  

Ons Meryem,  
 

Door iedereen geliefd en graag gezien  
zorg dragend voor iedereen en in de Klipper alles overzien.  

Jij was diegene die de koffie ging halen  
en vaak als eerste aan de deur stond van de atelier lokalen.  

 
Gedreven, gemotiveerd en heel veel werkvreugde  

ja, jij was diegene die je verheugde.  
Met je stralende en uitbundige lach,  

uitkijkend naar de nieuwe dag.  
Met je grote sprekende ogen en veelzeggende mimiek  

vaak al dansend op de muziek. 

MEIDOORN 

NEEMT AFSCHEID  

Jean-Jacques Retelet 
29/04/1957—19/06/2022 

Mag mee … weg? 

Natuurlijk, J. Jaaskske, 
ge moogt altijd mee weg. 
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Koen Allemeersch 
20/05/1974 – 25/06/2022 

Liefste Koen, Bibi, Koen Allemeersch, 

 

Zoals we zo vaak moesten roepen wanneer je de keuken was binnengeglipt als wij 
vergeten waren de deur te sluiten. Met jouw mond vol cornflakes, fruit of koeken snel-
de je de keuken uit. De uren erna nog steeds lachend en genietend omdat je onze ver-
getelheid nog maar eens opnieuw genadeloos had afgestraft. Wat gaan we dat mis-

sen Koen.  

Je kon een hele voormiddag komen vragen om het middageten, om dan in jouw bed te 
kruipen als je hoorde dat we de tafel aan het dekken waren. Je bleef na de siësta zo 
graag in jouw bedje liggen, om dan koffie te komen vragen als alles afgeruimd was. 

 Zo graag tegendraads en je had er zoveel plezier in. Plezier dat we jou graag gunden 
want jouw lach en jouw mooie ogen maakten alles goed. Wat zal de leefgroep saaier 

en leeg zijn zonder jou.  

Alles aan jou gaan we missen. Jouw handen die je op de onze en op onze kaken legde 
toen je oprecht blij was. De zeldzame maar zo gemeende knuffels die je kwam geven. 
De kus op onze kaak toen je wist dat je iets mispeuterd had. Jouw voorhoofd tegen de 

onze duwen- soms veel te hard, maar toch zo liefdevol.  

Je was een vechter, lieve Koen. Maar goed dat je hebt losgelaten. Het hoefde niet 
meer. Je was zo graag tegendraads en koppig, tot op het einde. En daarom zagen we 

jou zo graag, ook tot op het einde.  

We vergeten jou nooit… 

REIGER 

NEEMT AFSCHEID  



  22   >   SAMEN 

 

TER LINDE 

NEEMT AFSCHEID  

Christiane ’Chris’ Janssens  
05/05/1953—29/07/2022  

Chris’ke, 

Wat worden we hier stil  
in het dagcentrum… 

We voelden dit al zolang aankomen. 
Je was zo dapper, zelfs tijdens je ziek-

te vooral bezorgd om je familie,  
mededeelnemers, begeleiders…  
Jij overtuigde ons dat je wel ging  

genezen, maar wij wisten jammer 
genoeg dat je deze strijd  

niet kon winnen.  

We zijn dankbaar voor alle mooie, 
kleine, intense momenten die we het 
laatste half jaar nog met je mochten 
meemaken. Maar vooral dankbaar 

voor de vele voorbije jaren.  Je kleur-
de onze dag met je aanwezigheid in 

het dagcentrum…  

Je warme hart voor iedereen die je 
graag zag, 

je sterke wil, 
je vele babbeltjes met de begeleiders, 

je onuitputtelijke helpende hand… 

Onze pittige dame,  
met haar gouden hart… 

Klein, maar o zo dapper… 

Wat gaan we je hier missen… 
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NIEUWE TARIEVEN VERVOER 

De prijzen voor vervoer die aangerekend worden, werden aangepast aan de index. De 
nieuwe tarieven gelden sinds 1 oktober 2022. 

AANTAL 
cliënten 

TARIEVEN/km 
MINIBUS of  

EIGEN WAGEN 

TARIEF/KM 
MEDISCHE  

RITTEN 

VAST TARIEF/DAG 
per cliënt 

‘woon-werkverkeer’  
naar CVD 

1 cliënt 0,42 € 0,42 € 3,80 € 

2 of 3 cliënten 0,35 € 0,35 € 3,80 € 

4 of 5 cliënten 
én minder dan 100 km 

0,27 € 0,27 € 3,80 € 

4 of 5 cliënten 
én vanaf 100 km 

0,22 € 0,22 € 3,80 € 

6 of meer cliënten 
én minder dan 100 km 

0,18 € Uitzondering:  3,80 € 

Externe busmaatschappij: de kostprijs van de bus wordt verdeeld over de meereizen-
de cliënten.  
Gewone rit binnen één buurt/buitenhuis met verschillende voertuigen: het aantal 
kilometers van de verplaatsing (dus niet alle kilometers van alle voertuigen samen!) 
wordt vermenigvuldigd met 0,18€. Elke deelnemer van de rit betaalt dit bedrag.  
Uitzondering: Bloemenstadvakanties, Classics for specials. Voor deze ritten wordt het 
tarief per bus/auto bepaald volgens het aantal inzittenden. 
Woongroepvakanties en Special Olympics waarbij gebruik gemaakt wordt van meer-
dere voertuigen: Het totaal aantal gereden kilometers (dus alle kilometers van alle 
voertuigen samen, inclusief collectieve materiaalritten!) wordt vermenigvuldigd met 
0,53 €. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers.  
 

Vast tarief onafhankelijk van het aantal kilometers + 
max 1 keer per dag per cliënt aan te rekenen 

(para)medische ritten in het kader van langdurige zieken-
huisopname/ veelvuldig gebruik: kostprijs 0,22 € per km, 

indien toestemming van directie  
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ZORGGARANTIE  

NA NIEUWE TERBESCHIKKINGSTELLING 

Wat is zorggarantie?  
Bij de overgang naar persoonsvolgende 
financiering (PVF) werden de financiële 
middelen van elke zorgaanbieder ver-
deeld over zijn gebruikers op basis van 
de ingeschatte zorgzwaarte. Historisch 
gegroeide verschillen tussen zorgaan-
bieders leidden ertoe dat niet elke per-
soon met eenzelfde zorgzwaarte en 
zorgvraag eenzelfde budget kreeg. Cor-
rectiefase 2 biedt een antwoord op die 
historisch gegroeide verschillen en zorgt 
ervoor dat iedereen met een gelijk(w)
aardig profiel een gelijkwaardig budget 
ontvangt. Dat had tot gevolg dat het 
persoonsvolgend budget van personen 
die een budget kregen op basis van hun 
zorggebruik bij een vergunde zorgaan-
bieder op 31 december 2016 mogelijk 
daalde of steeg.  De vergunde zorgaan-
bieders engageerden zich om in het 
kader van correctiefase 2 de ondersteu-
ning zoals geboden op 31 december 
2016 verder te zetten, ongeacht of het 
budget van de budgethouder daalde of 
steeg én de individuele dienstverle-
ningsovereenkomst niet gewijzigd werd 
op vraag van de gebruiker. Dat is zorg-
garantie.  

Wanneer stopt zorggaran-
tie?  
Zorggarantie is geregeld in artikel 12 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 
20 april 2018 houdende maatregelen 
voor de uitwerking van de persoonsvol-
gende budgetten die in het kader van de 
transitie naar persoonsvolgende finan-
ciering ter beschikking zijn gesteld. 
Daaruit kan afgeleid worden dat zorgga-
rantie niet meer van toepassing is:  

 wanneer de individuele dienstverle-
ningsovereenkomst op vraag van de 
gebruiker wordt opgezegd of gewij-
zigd;  

 wanneer de gebruiker met zorgga-
rantie een nieuwe terbeschikking-
stelling persoonsvolgend budget 
ontvangt.  

 
Die laatste situatie werd in het verleden 
niet expliciet in communicatie opgeno-
men. Maar, artikel 12 maakt duidelijk 
dat zorggarantie enkel van toepassing is 
op een budgetbepaling in het kader van 
correctiefase 2. Dat betekent dat het 
engagement van zorggarantie enkel van 
toepassing is op budgethouders met 
een budgetbepaling in het kader van 

Binnen de VAPH-sector heerste onduidelijkheid over de volgende vraag. Een gebruiker 
met zorggarantie ontvangt een nieuwe terbeschikkingstelling persoonsvolgend bud-
get. Blijft de zorggarantie doorlopen of stopt de zorggarantie? Via deze infonota ver-
duidelijken we dat zorggarantie niet meer van toepassing is zodra iemand een nieuwe 
terbeschikkingstelling ontvangen heeft. (Bron: infonata 23/06/2022—www.vaph.be)  

INFO 
VAPH 
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correctiefase 2 en dat die niet meer van 
toepassing is bij een nieuwe terbeschik-
kingstelling van een persoonsvolgend 
budget.  
 
Als een gebruiker een nieuw persoons-
volgend budget krijgt, dan communi-
ceert het VAPH hierover met de gebrui-
ker.  

VAPH 
Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap 
 

 Het VAPH biedt budgetten en tege-
moetkomingen aan personen met een 
handicap om hun zorg en ondersteu-
ning op maat te financieren.  

 www.vaph.be 

 Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of 
uw wettelijk vertegenwoordiger uw 
persoonlijk dossier bij het VAPH raad-
plegen.  
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ZEVENHUIZEN OP DE TRAPPERS  

Bernard Louf, voorzitter van het oudercomite van Zevenhuizen, heeft alle fietsen van 
Zevenhuizen laten herstellen. Waaaw! Dankjewel! Nu kunnen we opnieuw een vaste 
activiteit maken van het fietsen en er met de bewoners in de herftzon op uittrekken. 
Bedankt aan Fietsen Godefroot die de fietsen met heel veel plezier opknapte. 
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 BOUWEN AAN  

  GEMEENSCHAP 

Een nieuwe thuis 
Regelmatige kerkgangers hebben zeker 
het busje al zien toekomen aan de Pin-
tekerk met bewoners van de Rank en De 
Nieuwe Brug. In beide vestigingen ver-
blijven volwassenen met een beperking. 
Zij kunnen beroep doen op professione-
le begeleiding. Na een verblijf van enke-
le jaren in Brakel keerden een aantal 
bewoners terug naar de Rank, een 
gloednieuwe woonst aan de Spoorweg-
laan. De bewoners delen er het leven 
met elkaar in een kleinere gemeenschap 
in de gemeente. Zij beschikken over een 
eigen kamer, studio of appartement, 
eten en ontspannen gebeurt in een rui-
me eet- en leefruimte. Een ingerichte 
keuken, een overdekte fietsstalling, een 
busje voor eigen vervoer staan ter be-
schikking. Naar aanleiding van de nieu-
we woonst heerste er, op 9 september, 
een feestelijke stemming in de Rank. 
Bewoners en begeleiders verwelkom-
den de bezoekers met een glaasje en 
lekkere hapjes. Na kennismaking, een 
rondleiding, een toespraak en het gezel-
lige samenzijn keerden de bezoekers 
huiswaarts en daalde de avondrust neer 
over de Rank. 
 

De tijd van toen 
Even dacht ik terug aan de speelplein-
werking voor kinderen met een mentale 
beperking in de Latemse kluis, een bui-
tengoed van de paters Dominicanen in 
de Latemse Kapitteldreef. Gedurende 

de grote vakantie zorgden monitoren 
voor aangepaste animatie. Enkele oude-
re bewoners van de Rank en de Nieuwe 
Brug herinnerden zich nog wel de tijd 
van toen. 

Samen onderweg 
De twee woonentiteiten willen ook deel 
uitmaken van de grotere samenleving. 
Wandelen, samen fietsen of een uitstap 
maken met het busje, boodschappen 

 
 

VRIJWILLIGER 
PAUL  

VERTELT 
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doen en werken in een dagcentrum ver-
bonden aan Ebergiste, de zorgaanbie-
der, staan op hun dagelijkse to do lijst. 
Daar hoort ook de zondagse kerkdienst 
in de Edith Steinparochie bij. Donald en 
ikzelf staan als vrijwilligers dan in voor 
het vervoer naar de kerk. Verloren rij-
den met het busje is onmogelijk! Met 
weinig woorden en gebaren wordt tijdig 
aangegeven waar je als bestuurder naar 
links, rechts of welke straat je in moet. 
Samen met andere parochianen willen 
de bewoners het geloof dankend, luiste-
rend, biddend en zingend beleven. Zoals 
het liedje zegt: "we bouwen met z'n 
allen aan gemeenschap mee. We doen 
dat niet alleen: God doet met ons mee". 
Een van de bewoners is misdienaar, 
steeds op post, blij en fier om dat te 
mogen doen. Telkens opnieuw word ik 
geraakt door de eenvoud, de spontani-
teit en dankbaarheid van de bewoners. 
Mijn waardering gaat ook naar allen die 

beroepsmatig, met een groot hart de 
zorg van de bewoners op zich nemen. 
 

Naar het parochiefeest 
Een aantal bewoners waren ook aanwe-
zig op het parochiefeest op 25 septem-
ber. Allen genoten van het gezellige 
samenzijn, het aperitiefje, de barbecue 
met frietjes en de zoete versnapering 
nadien. Vele tevreden gezichten. Moge 
de bewoners van de Rank zich vlug thuis 
voelen in hun nieuwe woonst en erva-
ren dat zij samen met de bewoners van 
de Nieuwe Brug van harte welkom zijn 
in de Edith Steinparochie. Een bezoek 
brengen aan de Rank kan altijd, wel 
vooraf even telefoneren naar 
092825405.  
 
Steeds welkom!  

 
Paul V.  

vrijwilliger van De Rank 
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TERUGBLIK 

OPENING DE RANK 

“In naam van mijzelf en de collega direc-
tieleden van Ebergiste, in naam van dhr. 
Hans Heyse – algemeen directeur van 
Volkshaard, heet ik u allen van harte 
welkom op de officiële opening van het 
sociaal woonproject De Rank. 
 
Meer dan 6 jaar terug met name op 
22/04/2016 bracht de zorginspectie een 
bezoek aan de Rank. Naar aanleiding van 
dit bezoek werden een aantal tekorten 
m.b.t. het toenmalig gebouw geformu-
leerd. Men vroeg ons een actieplan uit 
te werken om aanpassingen aan te bren-
gen. Het werd echter heel snel duidelijk 
dat het oude gebouw zich niet echt leen-
de om invulling te geven aan de gefor-
muleerde verwachtingen. We kozen dus 
resoluut voor een nieuwbouwproject en 
voor de realisatie hiervan zochten en 
vonden we een partner in de sociale 
woonmaatschappij Volkshaard. De be-
woners verhuisden tijdelijk samen met 
de begeleiders naar Brakel. In het begin 
zag men hier een beetje tegenop want 

Op vrijdag 7 oktober werd De ‘nieuwe’ 
Rank feestelijk geopend in aanwezigheid 
van Minister Diependaele, gedupteerde 
mevrouw Vervliet, voorzitter en leden 
van de Raad van Bestuur van Volks-
haard, leden van de Raad van Bestuur 
van de vzw Organisatie Broeders van 
Liefde en heel wat bewoners en mede-
werkers van Ebergiste.  Directeur Luc 
Aelbrecht sprak alle genodigde toe met 
deze woorden... 

onbekend maakt onbemind maar gaan-
de weg groeide er een band tussen onze 
cliënten en de lokale gemeenschap. Net 
voor de zomervakantie - op 27 juni – 
vond de omgekeerde verhuisbeweging 
plaats en namen de eerste bewoners 
hun intrek in het gloednieuwe gebouw. 
 
Het doet mij oprecht plezier jullie te 
mogen verwelkomen. In het eerste deel 
van het programma laten we een aantal 
sprekers aan het woord. Nadien volgt 
de officiële ingebruikname via het door-
knippen van het lint en krijgen jullie de 
gelegenheid om kennis te maken met 
het gebouw en zijn bewoners. Aanslui-
tend zijn jullie uiteraard van harte wel-
kom op de receptie.” 
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Fotomomentjes 
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Voor wie het gemist heeft: de link naar de reportage in het AVS-nieuws van 
13/10/2022: www.avs.be/artikels/avs-nieuws-13102022-a85073 (vanaf 4:46)  

https://www.avs.be/artikels/avs-nieuws-13102022-a85073
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Woongroep Linde heeft een topweek gehad op kamp in Maasmechelen! "We hebben 

gefietst, gewandeld, gezwommen, genoten en feestgevierd! Blij dat iedereen erbij 

kon zijn. Wat zijn we een steengoed - keisterk team."  

LINDE OP KAMP 
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HALLOWEEN NET IETS ANDERS 

Wat begon als een waanzinnig idee van één van onze ergo’s, is ondertussen uitge-
groeid tot een perfecte illustratie van ‘samen bijzonder’.  
 
Begin november ging de derde editie van de Halloweentocht in Borgwal door. Deze 
tocht doorprikt alle clichés van griezeltochten en tilt ze naar een ander niveau. Tijdens 
deze tocht staat beleving centraal. Als wandelaar word je mee opgezogen in verschil-
lende tafereeltjes die zowel voor de allerkleinsten als volwassenen enorm in de smaak 
vallen. Niet enkel de ergo’s zorgen voor verrassingen, maar ook de klank– en lichton-
dersteuning van onze technische dienst verdienen een applaus! En voor de decoratie 
konden we rekenen op de helpende handen van heel wat creatieve cliënten. 
 
TEAMWORK! 

Voorbereidende werken.  
Samen knutselen aan  
Halloweendecoratie... 
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Ga mee met onze reporter op  

griezelpad… 

 
Twee mysterieuze heksen lokken ons 
mee naar hun heksenketel waar zij een 
magisch drankje brouwen. We mogen 
een handje helpen en gooien lookteen-
tjes in de ketel… Wanneer één van de 
heksjes een pompoen in het brouwsel-
tje wil mengen, slaat deze alarm! Deze 
pompoen komt tot leven. Deze lieve 
pompoensnoetjes willen helemaal niet 
in de pot… 
 
We volgen het pad tussen de bomen 
richting het Chinees paviljoen. Daar 
staan twee tovenaars die weleens recht-
streeks uit een Harry Potter film zouden 
kunnen komen. Maar lap, ze zijn hun 
toverspreuk vergeten. Het is o zo don-
ker! We krijgen allemaal een toverstaf… 
wat denk je, zou het ons gelukt zijn om 
licht te toveren in het bos? 
 
Een beetje verder komt een slager ons 
tegemoet. Hij brengt ons naar zijn been-
houwerij waar hij zijn vleesmes boven-
haalt. Op de toog zit zijn assistente, haar 
been moet eraan geloven voor een 
schelletje beenhesp. Geloof het of niet, 
maar dat smaakt wel zo een vers schel-
letje… 
 
Langs de vijver horen we gitaarmuziek 
en een zangeres die ons begeleidt naar 
een waarzegster. Wie durft mag zijn 
hand op de glazen bol leggen die met-
een oplicht… de voorspellingen die ge-
daan werden, die blijven geheim. 
 
Naast de duiventoren is er een circusta-
fereel bezig. De circusdirecteur echter 
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heeft genoeg van Clown Studipo die 
alles vergeet. Terwijl deze achter de 
coulissen zit, wordt hij verscheurd door 
de sterkste leeuw van het land… en 
daarom gaat clown Stupido voortaan als 
Zombieclown door het leven. 
 
Tot slot belanden we in het labo van 
een verstrooide professor en Poppemie-
ke. We zien hoe je een lavalamp kan 
maken en assisteren bij verschillende 
proefjes. Maar de experimenten lopen 
uit de hand en het labo dreigt te ont-
ploffen! Wegwezen hier…  
 
Wat een parcours! Tijd om te bekomen. 
We volgen onze neus, want er komt ons 
een heerlijke aroma tegemoet. Als af-
sluiter worden we verwend met heerlij-
ke pompoensoep.  
 
Knap gedaan iedereen! 

Wist je dat… 
bijna 400 mensen zich hebben inge-
schreven voor de Halloweenwandeling 
in Borgwal? En jij, ben jij er volgend jaar 
ook bij? 
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In de rubriek ’Vaste stek’ van het perso-
neelsmagazine Dichtbij komen mede-
werkers aan het woord over hun job 
binnen de organisatie Broeders van Lief-
de. Men vroeg ons of er een begeleider 
van Ebergiste over zijn job wou vertel-
len. En dat leverde meer op dan een 
mooie cover! Lees hier het volledige 
interview: 

“MIJN WOONGROEP IS 
MIJN TWEEDE THUIS” 
 
Passie voor mensen, flexibiliteit, authen-
ticiteit en enthousiasme. Dat zijn vol-
gens Robin belangrijke eigenschappen 
om een goede  begeleider te zijn. Samen 
met 6 collega’s begeleidt hij woongroep 
Weegbree, de thuis van 10 volwassenen 
met een matige tot ernstige verstande-
lijke beperking. “Ik hou van de interactie 
met de bewoners. Wij hebben geen 
woorden nodig om elkaar te verstaan.” 
 
We parkeren onze auto in een oase van 
rust. Borgwal, de hoofdcampus van 
Ebergiste, is een mooi domein midden 
in het groen. Aan het onthaal staat Ro-
bin ons al op te wachten, één en al glim-
lach. Hij knikt bevestigend wanneer we 
hem wijzen op de mooie locatie. “Het is 
onze grote troef. De omgeving maakt 
het leuk wonen én werken. Zowel de 
bewoners als ikzelf houden ervan om 
samen te gaan wandelen op het do-
mein. Er valt hier veel te ontdekken.” 
We beslissen straks samen het domein 

te verkennen, maar eerst volgen we 
Robin naar een vergaderzaaltje om 
meer te weten te komen over de dage-
lijkse werking in de woongroep. 
 

Shift 
 
Robin heeft vandaag de vroegdienst, 
wat betekent dat hij al aan het werk is 
van 7 uur ’s ochtends. Om 15 uur ein-
digt zijn werkdag en start een collega 
met de laatdienst. “Woongroep Weeg-
bree heeft in totaal 7 begeleiders (6 
VTE), inclusief mezelf. We doen om 
beurt een bepaalde shift. Aangezien 

Robin Annemans 
 Robin (31) is opvoeder/

woonbegeleider in woongroep 
Weegbree in Ebergiste (Borgwal). 

 Hij woont samen met zijn vriendin 
Lise in Ledeberg. 

 Hij houdt van wandelen, fietsen, 
avontuurlijke (trek)reizen en fijne 
ontmoetingen. 

OP DE COVER 
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onze bewoners niet zelfstandig kunnen 
wonen, is er ook een actieve nacht-
dienst, maar die wordt gedaan door een 
ander team.” Hangt het takenpakket af 
van welke dienst je die dag doet, vragen 
we nieuwsgierig. “Op zich niet. Onze 
bewoners hebben structuur nodig, ver-
schillende zorgtaken komen altijd terug. 
Als je vroeg begint, dan help je de be-
woners logischerwijs met het opstaan, 
klaarmaken (scheren, tandenpoetsen, 
wassen …) en het ontbijt. In de laat-
dienst help je dan weer met de bewo-
ners klaar te maken om te gaan slapen. 
De activiteiten die we doorheen de dag 
doen, variëren wel. Omdat onze bewo-
ners niet alleen naar buiten mogen, 
maar ook niet alleen thuis kunnen blij-
ven, hebben we in de week ook een 
dagdienst, waardoor we een extra paar 
helpende handen hebben. De dagdienst 
maakt het mogelijk dat één begeleider 
een (buiten)activiteit doet met de be-
woners die daar zin in hebben, terwijl 
de rest van de groep bij de andere bege-
leider kan blijven. Daarnaast krijgen we 
ook nog ondersteuning van de ergothe-
rapeuten.” 
 

Plagen 
 
Ben jij de thuisblijver of eerder de bege-
leider die op stap gaat, willen we weten. 
Robin lacht. “Meer dat laatste. Ik ga 
graag met mijn bewoners naar buiten. 
De natuur ligt hier letterlijk aan onze 
voordeur. Ik vind het leuk dat we de 
vrijheid hebben om de dag in te vullen. 
Samen iets doen of bezoeken, lachen, 
plezier maken … Ik hou van de interactie 
met en het zorg dragen voor de bewo-

ners. Ik heb heel bewust voor deze 
doelgroep gekozen. Mijn mama werkte 
met volwassenen met een verstandelij-
ke beperking en ik heb op jonge leeftijd 
beslist dat ik hetzelfde wilde doen. Ik 
ben niet het type dat lange diepgaande 
gesprekken wil voeren. Ik heb niet veel 
woorden nodig om mijn bewoners te 
begrijpen. Na drie jaar ken ik hun geba-
ren, lichaamstaal en geluiden. Ik gebruik 
ook veel humor en schuw geen plagerij-
en. Als ik een lach op een bewoner zijn 
of haar gezicht kan toveren, ben ik te-
vreden. Daar doe ik het voor.” 
 

Teamwork 
 
Ook Robin zelf heeft de hele tijd een 
glimlach op zijn gezicht. We vragen hem 
of die positiviteit een gedeelde waarde 
is binnen het team. Hij knikt. “Alle colle-
ga’s zijn enthousiast. De bewoners zijn 
ook gevoelig voor de stemming van een 
begeleider, wat je uitstraalt is dus wel 
belangrijk. Ik merk dat ook op de mo-
menten dat er even wat chaos heerst in 
de groep. De beste manier om dan de 
rust terug te halen, is door zelf rust uit 
te stralen. Ik voel dan meteen hoe de 
sfeer opnieuw verandert. Als je zoveel 
tijd besteedt met een groep mensen, 
leer je elkaar goed aanvoelen. Maar we 
zijn wel altijd onszelf, dat vinden we als 
team erg belangrijk. Net zoals collegiali-
teit en flexibiliteit. Het zal hier nooit een 
probleem zijn om eens onderling met 
een collega te wisselen van rooster.” 
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Overdracht 
 
Is er sprake van een nauwe samenwer-
king binnen het team? “Op zich werk je 
als begeleider zelfstandig: in het week-
end werk je alleen en in de week met 
maximaal 1 andere begeleider op het-
zelfde moment. Maar we krijgen wel 
hulp van geïntegreerde ergotherapeu-
ten die gedurende de dag activiteiten 
voorzien en soms doen we in het week-
end ook beroep op vrijwilligers om bij-
voorbeeld een wandeling te maken met 
de bewoners. Voor mijn opdracht als 
begeleider is de ‘overdracht’ op het ein-
de van de werkdag heel belangrijk. Dat 
is het moment om je collega op de 
hoogte te brengen van wat er allemaal 
gebeurd is gedurende de dag. Daarom 
houden we ook een logboek bij. Aange-
zien we met 7 begeleiders zijn binnen 
Woongroep Weegbree kan het wel 
eventjes duren voor je een bepaalde 
collega ziet. Om ervoor te zorgen dat we 
elkaar voldoende ontmoeten, houden 
we om de twee weken een teamover-
leg. Dan nemen we de tijd om elkaar te 
briefen, ideeën en suggesties uit te wis-
selen en bij te praten.” 
 

Hart en ziel 
 
Wat vind je eigenlijk het moeilijkste aan 
de job, willen we weten terwijl we de 
trap aflopen. We zijn begonnen aan 
onze verkenningstocht, met als eerste 
stop de woongroep zelf. Er volgt een 
lange pauze. Robin lacht verontschuldi-
gend. “Ik denk niet dat de job voor ie-
dereen weggelegd is, maar als je ervoor 

kiest, doe je dat met hart en ziel. De 
bewoners vragen een hoge mate van 
zorg, maar ik doe mijn werk écht heel 
graag. En ondanks dat ik het ‘mijn werk’ 
moet noemen, voelt het niet aan als 
werken. Het is dus niet zo dat ik thuis zit 
te tobben of te stressen over wat er in 
mijn woongroep gebeurt. Tenzij er een 
bewoner ziek is natuurlijk, daar zit ik 
dan wel mee in. In andere woongroepen 
is er soms sprake van agressie of heb-
ben bewoners soms een psychische 
kwetsbaarheid. Ik kan me voorstellen 
dat dit sneller tot moeilijkere situaties 
leidt en dat je dan wel eens zaken mee 
naar huis neemt. Maar in mijn woon-
groep is dat eigenlijk niet van toepas-
sing.” 
 

Graag zien 
 
We komen binnen in de living van de 
woongroep en één van de bewoners 
loopt meteen nieuwsgierig in de richting 
van de fotograaf. “Hij heeft een fototoe-
stel gezien hoor”, plaagt Robin. Een an-
dere bewoner trekt enthousiast Robin 
zijn aandacht. We merken op dat de 
bewoners blij zijn om hem te zien. Robin 
glimlacht. “Mijn bewoners zijn een beet-
je mijn tweede familie. We besteden 
veel tijd samen. Natuurlijk is het leuk 
om op verlof te gaan, maar ik ben ook 
altijd blij als ik ze terugzie, en vice versa. 
Het is echt een verhaal van graag zien 
en graag gezien worden. Ik koester het 
vertrouwen, de dankbaarheid en de 
band met iedereen die hier woont.” En 
de band tussen de bewoners onderling, 
hoe is die? “Sommige bewoners wonen 
al heel lang samen, dat betekent echter 
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niet dat ze daarom beste vrienden zijn. 
Maar de sfeer in onze groep is goed. Ik 
zet daar ook op in. Ik zie mezelf als de 
lijm tussen de bewoners. De momenten 
waarop we samen dingen doen - een 
activiteit of samen eten - grijp ik graag 
als gelegenheid om onderlinge interac-
tie te creëren. Niets zo fijn als de groep 
aan het lachen te krijgen!” 
 
 

Stilteplek 
 
We wandelen naar buiten en komen 
een andere groep bewoners tegen, op 
stap met een begeleider. Ze zijn op weg 
naar de boerderij. “Mijn bewoners vin-
den het ook fijn om naar de dieren te 
gaan kijken. We hebben op onze site 
ezels, kippen, cavia’s, een pony en geit-
jes.” Terwijl de fotograaf enkele foto’s 
neemt, word ik vriendelijk gegroet door 

een ouder koppel op de fiets. Ze stop-
pen even bij de geitjes en gaan dan 
weer verder. “Ons domein is open voor 
iedereen”, verduidelijkt Robin. “Dat 
zorgt voor een fijne dynamiek met de 
bewoners.” We stappen verder en ko-
men aan bij een stilteplek. Er hangen 
foto’s van overleden bewoners. “Soms 
stelt een bewoner voor om eens samen 
de stilteplek te bezoeken, om naar de 
foto te kijken van een overleden vriend-
bewoner. Dat biedt troost. Het is ook 
een goede plek om even samen stil te 
staan bij verlies.” 
 

Pannenkoek 
 
Op onze terugweg passeren we een 
cafetaria. “De borgwalhoeve”, wijst Ro-
bin. “Hier komen we elke vrijdag een 
pannenkoek eten met de bewoners. 
Daar genieten ze van. Op zich maakt het 
voor hen niet uit waar we precies heen-
gaan. Het is de uitstap op zich die ze 
leuk vinden, het vertrekken.” Ik kijk naar 
mijn horloge. Het is 15u30. Ook voor 
ons wordt het stilletjes aan tijd om te 
vertrekken. Op de parking nemen we 
wuivend afscheid van Robin. Met een 
lach op ons gezicht kruipen we achter 
het stuur. Robin had gelijk: enthousias-
me werkt aanstekelijk. 

Wist je dat… 
We in het volgende boekje SAMEN de 
opening van Ter Linde uitgebreid aan 
bod laten komen? 
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DE STEM VAN DE CLIËNT 

We willen in Ebergiste onze dienstverlening toetsen en daarbij is de stem van de cliënt 
en de familie, wetelijk vertegenwoordiger belangrijk. Hoe doen we dat? 

Net als vorig jaar hebben we onze 
dienstverlening getoetst bij de cliënten 
op het ontmoetingsfeest voor hen dat 
doorging op 21 september. Er was een 
grote bijeenkomst (een 60-tal cliënten) 
en dit voor de workshop ‘samen op stap 
naar Utopia’ waar kon nagedacht wor-
den over de wensen inzake vrijetijdsbe-
steding, vakantie en reizen. Bovendien 
was er ook de workshop ‘Rots en water’ 
waarbij werd stilgestaan bij eigen vaar-

digheden zoals zelfreflectie, sociale 
vaardigheden, emotieregulatie enz … 
die ook het zelfvertrouwen van de cliënt 
versterken.  
Het was het ideale moment om stil te 
staan bij de wijze waarop wij aan dienst-
verlening doen m.b.t. het thema vrije 
tijd en vakantie. Wanneer spreken we 
dan over goede ondersteuning?  
Onderstaande vragen werden gesteld 
en beoordeeld door de aanwezigen: 

    

Ik weet wat ‘vrije tijd’ is. 83%  17% 

Ik weet wat ‘op vakantie gaan’ is. 100%   

Ik mag zelf kiezen wat ik wil doen in mijn vrije tijd. 100%   

De begeleiding helpt mij bij het maken van keuzes voor 
vrije tijd. 

94%  6% 

Ik mag zelf kiezen met wie ik mijn vrije tijd doorbreng. 94% 6%  

Ik ben tevreden over mijn vrije tijd. 100%   

Ik mag zelf kiezen hoe lang mijn vakantie duurt. 55% 17% 28% 

Ik mag zelf kiezen naar waar ik op vakantie wil. 72% 6% 22% 

De begeleiding helpt me bij het kiezen van mijn vakan-
tiebestemming. 

94% 6%  

De resultaten tonen aan dat de cliënten voldoende zelfbepalend en participatief zijn. 
Het begrip ‘vrije tijd’ vraagt wel om meer duiding naar de cliënten. Er moet ook aan-
dacht zijn voor het zelf kiezen van de vakantiebestemming door de cliënt en hoe lang 
een vakantie voor hem / haar mag duren.    

Toby De Blauwer stafmedewerker kwaliteit 
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MEUBELATELIER  

Wist je dat dagcentrum Het Veer heel 
creatief is met hout? Het team van het 
meubelatelier heeft gouden handen, 
want zij knappen nu ook oude meubels 
op (kasten, tafeltjes, ...) en toveren zo 
nieuwe pareltjes.  

Ben jij ook fan van een tweede leven 
voor meubels? Kom eens kijken, wie 
weet hebben wij het perfect gepimpte 
kastje voor jou!  
 
Je bent welkom in de winkel van  
dagcentrum Het Veer  
van maandag tot en met vrijdag  
tussen 10u en 16u. 
Ottergemsesteenweg 130, 9000 Gent   
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IN VERBINDING MET DE NATUUR 

 

SPONSOR 
PROJECT 

Draag je dit project 
een warm hart toe? 

Dan kan je een bijdrage storten op de 
rekening van de vzw Projecten met 

nummer IBAN: BE30 4400 3400 2111 – 
BIC: KREDBEBB. Dit met vermelding van 

het projectnummer ProjBVL 22.15. 

Stortingen vanaf 40 € zijn  
fiscaal aftrekbaar. 

Van natuur word je rustig. Dat zullen 
velen beamen. Al sinds de oudheid ken-
nen mensen een helende werking toe 
aan de natuur. De Oude Grieken bouw-
den bijvoorbeeld al ziekenhuizen in na-
tuurrijke omgevingen omdat contact 
met de natuur het genezingsproces zou 
bevorderen. Dankzij goed gecontroleerd 
wetenschappelijk onderzoek kon onder-
tussen het herstellende effect van de 
natuur worden aangetoond. Naast een 
opmerkelijk beter humeur heeft de na-
tuur ook een positieve uitwerking op 
stress: het aantal stresshormonen in 
speeksel neemt af.  
 
De bewoners die we in Borgwal onder-
steuning bieden kunnen genieten van 
de natuurrijke omgeving van het kas-
teeldomein. Wij proberen dan ook de 
natuur zoveel als mogelijk te betrekken 
in het dagelijkse leven. Zij moeten 
noodgedwongen leven in een groep, 
wat voor velen een bron van stress is. 
We proberen in het dagelijks leven dan 
ook te zorgen voor een goed evenwicht 
tussen momenten in groep, momenten 
waarbij er 1 op 1 aandacht kan worden 
geven en prikkelarme momenten op de 
eigen kamer. Natuurtherapie en natuur-
verbinding vindt ook bij ons steeds 
meer ingang en heeft ook voor onze 
bewoners met een verstandelijke beper-
king en vaak ook bijkomende geestelijke 
gezondheidsproblemen een absolute 
meerwaarde.  

Om deze 1 op 1 momenten in de natuur 
op een comfortabele manier te kunnen 
organiseren willen we graag verplaats-
bare ligbedden aankopen met eventu-
eel ook verplaatsbare bescherming te-
gen de zon. Op die manier kunnen de 
meest geschikte plekjes worden opge-
zocht om natuurtherapie te geven en 
verbinding te maken met de natuur. 
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AED-TOESTELLEN IN BORGWAL 

Wist je dat we in Borgwal sinds 

eind augustus beschikken over 2 AED- 
toestellen? Er hangt eentje aan de door-
gang van de technische dienst/atelier 
aan parking 3 en er hangt eentje aan de 
zijmuur van de Borgwalhoeve. 
 
Een automatisch externe defibrillator of 
AED is een draagbaar toestel dat een 
elektrische schok aan het hart toedient 
bij levensbedreigende hartritmestoor-
nissen. De AED analyseert het hartritme 
van het slachtoffer en bepaalt automa-
tisch of een stroomstoot het slachtoffer 
kan helpen. 
 

Mag iedereen dat zo maar ge-
bruiken? Vroeger mochten alleen art-

sen en speciaal opgeleide verpleegkun-
digen een defibrillator bedienen. Sinds 
2007 mag iedereen een AED-toestel 
categorie 1 gebruiken.  
Het gebruik van een AED-toestel is vei-
lig. Het AED-toestel geeft gesproken 
instructies. Het helpt je door de reani-

matie tot professionele hulpverleners 
het van je overnemen. Het toestel be-
paalt volledig autonoom of een elektri-
sche schok het slachtoffer kan helpen. 
Kan een schok niet helpen, dan schokt 
het toestel niet. Het is dus onmogelijk 
om het toestel verkeerd of onnodig te 
gebruiken. 
 

Via de EHBO cursussen hebben we de 
medewerkers al kennis laten maken met 
de werking van een AED toestel. 
Het is de bedoeling dat mensen van 
buitenaf, bezoekers, omwonenden van 
Borgwal, het toestel ook gebruiken als 
er iemand in nood is. 

AED-toestel technische dienst AED-toestel Borgwalhoeve 

Met de steun van VZW Sense Unique 
konden we deze toestellen aankopen. 

Deze VZW zorgt voor de organisatie van 
Café Caché, het zomerevent begin juli 
op Borgwal. Jaarlijks schenken ze een 

som geld aan onze werking.  
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Yes! We zijn erbij! Ons project voor 

de Warmste Week is goedgekeurd! Nie-
mand digitaal beperkt! 

 

Wat houdt het project dat 
we goedgekeurd kregen in? 
 
Met de installatie van digitale verbindin-
gen willen we digitale technologieën 
integreren in het dagelijks leven van 
onze cliënten. Zo proberen we de digita-
le kloof voor personen met een licht/
matige verstandelijke beperking te ver-
kleinen. We willen hun leermogelijkhe-
den en integratiekansen verhogen.  
Want ook mensen met een verstandelij-
ke beperking hebben recht op deze kan-
sen. 
 

Waarom stuurden we dit 
project in? 
 
Op dit moment hebben de cliënten van 
onze buitenlocaties slechts beperkt toe-
gang tot het internet. Vanuit onze visie 
omtrent kwaliteitsvol leven streven wij 
naar een optimale levenskwaliteit voor 
elke cliënt. Toegang krijgen tot het in-
ternet heeft een invloed op verschillen-
de van deze domeinen.  

Het is bevorderend voor hun sociale 
relaties. Een uitgebreid WIFI netwerk 
zorgt er voor dat zij contact met hun 
netwerk kunnen onderhouden a.d.h.v. 
videobellen, chatten…  Daarnaast geeft 
WIFI toegang hen extra mogelijkheden 
tot een meer zelfstandig leven. Zij kun-
nen bijvoorbeeld de uren van de bus, 
bepaalde openingsuren, de weg op 
google maps, … opzoeken. De digitale 
kloof tussen hen en de rest van de 
maatschappij wordt verkleind, wat voor 
een betere sociale inclusie zorgt. Al deze 
zaken hebben dan ook een positieve 
invloed op de persoonlijke ontplooiing 
en het emotioneel welbevinden van 
onze bewoners. Mensen die in een 
voorziening leven hebben namelijk ook 
recht op digitale kansen.  
 

Waarvoor vragen we steun? 
 
Aangezien we alle cliënten van onze 
voorziening alle digitale kansen willen 
geven zijn er tal van aanpassingen no-
dig. Om te starten is er de uitbouw van 
een WIFI netwerk op onze verschillende 
buitenlocaties zodat er een WIFI bereik 
is in elke ruimte van het gebouw. Zo kan 
elke cliënt over WIFI beschikken op zijn 
persoonlijke kamer of studio. Veel cliën-
ten beschikken over een zeer beperkt 
budget en daardoor is het tevens be-
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langrijk dat we de aankoop van hardwa-
re (tablet, laptop…) mee kunnen finan-
cieren. Naast deze zaken is het heel be-
langrijk dat we de cliënten een aange-
paste vorming geven om zich veilig te 
kunnen gedragen in de digitale leefwe-
reld. We dienen ze te wijzen op de mo-
gelijkheden maar ook te beschermen 
voor de gevaren. De medewerkers die 
onze cliënten begeleiden dienen ook de 
nodige vorming te ontvangen zodat ze 
adequaat kunnen anticiperen in bepaal-
de situaties. 
 

Wat kan je doen om ons 
project te steunen? 
 
En nu maar actie voeren zodat er zo veel 
mogelijk geld binnenkomt bij de warm-
ste week om te verdelen onder de pro-
jecten! Het is zo dat alle opbrengst van 
de acties verzameld wordt en dat de 
opbrengst dan verdeeld wordt over alle 
goedgekeurde projecten. 
 
Je kan dus niet rechtstreeks voor ons 
project een actie doen! Maar, hoe meer 
acties er georganiseerd worden, hoe 
meer geld er verzameld wordt om de 
projecten te financieren, en dus ook ons 
project! 
 
Doe je liever een gift, dat kan zeker! 
Surf vlammend snel naar:  

www.dewarmsteweek.be 
 
En registreer je actie! 
Doen! 

 

 

Wil je graag  
De Warmste Week 

steunen? 

Organiseer dan een 
actie en  

zamel geld in voor het 
“De Warmste Week 

Fonds” 
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> … onze facebookpagina de afgelopen 
maanden heel wat nieuwe volgers heeft 
bijgekregen?  De teller staat op 2340 
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 
 

> …  we enkele sponsorprojecten in de 
kijker zetten op www.ebergiste.be?  Alle 
hulp is welkom om deze dromen te rea-
liseren. 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? 
 
> …  dokter Follet afscheid nam van 
Ter Linde? Gedurende 25 jaar kwam ze 
trouw elke dinsdagnamiddag langs 
om samen met de verpleegkundigen 
van de medische dienst en de begelei-

Wist je dat?  

ders onze cliënten te ondersteunen. 
Bedankt voor de goede zorgen en geniet 
van je welverdiend pensioen, dokter 
Follet! Huisarts Jolien Remy neemt van-
af dan de fakkel over. Ze was HAIO bij 
dokter Follet en heeft een hart voor 
onze cliënten. De wekelijkse consulten 
in Ter Linde blijven doorgaan op dins-
dagnamiddag.   

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 6/12/2022, 7/2/2023, 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 4 oktober 2022:  

 Nieuws uit cliëntenraad 

 Nieuws uit de voorziening 

 Bespreking jaarrekening 2021 

 Verkiezingsprocedure collectief gebruikersoverleg 

 Evaluatie uitwisselingsgesprek met LOC’s 
 
 
 

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 

 
2&3 december 2022   Wintermarkt in dagcentrum Het Veer vanaf 14u 
14 december 2022   Kerstspel in de kerk van Vurste 
16&17 december 2022  Magisch Borgwal van 17u tot 23u in Borgwal 
19 maart 2023   Dag van de Zorg  in dagcentrum Het Veer (Gent) 
24 maart 2023   Zuurstofdag (vormingsdag voor leidinggevenden 
     en stafmedewerkers) 

 

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       Fax  09/384.71.38 
   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 
Fax 09/381.81.48     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  
Fax 09/220.61.98     Fax 053/63.28.59 
 

De Nieuwe Brug      De Rank  
Pontstraat 12      Spoorweglaan 19  
9831 Deurle      9840 De Pinte 
Tel 09/321.04.00     Tel 09/282.54.05  
Fax 09/321.04.10      

 
Zevenhuizen     Inclusief wonen 
Gestichtstraat 2      Gestichtstraat 2  
9000 Gent      9000 Gent  
Tel 09/242.93.10         Tel 09/242.93.19  
Fax 09/242.93.20 

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 
(F) 09/389 04 49  
(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

