ACTIVITEITENVERSLAG

50 jaar Blijdorp in 2020
Jubileum met onverwachte uitdagingen

Vzw Blijdorp, dienstverleningscentrum voor
personen met een verstandelijke handicap
uit de streek van Dendermonde

Een feestjaar in de ban van COVID-19
Er moesten andere manieren gezocht worden
om gebruikers en hun netwerk te ondersteunen en een volwaardig aanbod te blijven
aanbieden. De creativiteit kwam vanuit verschillende hoeken naar voor en bracht mogelijkheden aan het licht die we voorheen niet zagen.
Tussendoor konden we ook rekenen op zowel
mentale als materiële steun van binnen en
buiten Blijdorp.
Vechten tegen het virus
De periodes van strenge maatregelen wisselden af met kleine versoepelingen. Maar de grote zorg van iedereen bleef om het virus buiten
de muren te houden. Tot het najaar van 2020
lukte ons dit vrij goed. Bij onze volwassenen
sloeg toen een plotse, maar hevige uitbraak
toe, zowel in onze woongroepen als in meer-

Mogen we ons jubileumjaar 2020 uitroepen
tot het jaar van ‘de helden van de zorg’?
De strijd tegen COVID-19 had immers een
enorme impact op de werking van Blijdorp
en vergde veel aanpassingsvermogen en
veerkracht, zowel bij de medewerkers als
bij onze gasten en hun ouders of familie.
En toch was er niet alleen bezorgdheid of
verdriet: er waren nog heel wat mooie momenten, versterkt door een groot intern
samenhorigheidsgevoel en hartverwarmende steun van buitenaf.
2020 zou voor Blijdorp een feestjaar worden
omdat we 50 kaarsjes mochten uitblazen. Het
werd echter onverwacht een jaar met vele zorgen. Corona kwam onze richting uit en Blijdorp
werd vanaf midden maart overschaduwd door
dit virus. Van vandaag op morgen moesten we
vele ideeën voor ons feestjaar opbergen. In
het begin met de hoop dat het binnen enkele
maanden wel beter zou worden, maar al heel
vlug voelden we dat de weg lang en niet zonder
hindernissen zou zijn.
We konden ons voorheen niet voorstellen dat
we letterlijk al onze deuren op slot moesten

doen. Onze gasten konden niet binnen of buiten en niemand wist hoe lang. Ouders moesten
plots beslissingen nemen zonder te weten wat
ze precies inhielden en al zeker niet hoe lang ze
zouden duren. We begonnen onze zoektocht
naar beschermingsmateriaal, wat in de beginperiode niet evident was. Mondmaskers en
schorten maakten we in de eerste weken dan
maar zelf, met de hulp van vrijwilligers.
De richtlijnen van Onderwijs en van het VAPH
kwamen met grote regelmaat binnen en werden voortdurend bijgestuurd. Het werd een
enorme kluif om deze constant te vertalen naar
de eigen organisatie en daar alle betrokkenen
zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.
Veilige en zinvolle ondersteuning
Enkele van onze ondersteuningsvormen werden verplicht gesloten en enkel noodopvang
werd gegarandeerd. In de woongroepen was
het alle hens aan dek om te zorgen dat iedereen naast veilig en aangenaam wonen ook een
zinvolle dagbesteding kreeg binnen de muren
van zijn eigen leefgroep. Medewerkers werden,
ongeacht de afdeling waarin ze normaal werken, ingezet waar het nodig was. Iedereen deed
het met evenveel enthousiasme.

dere daggroepen. Het werd een zware periode
die bij meerdere gasten, ouders en medewerkers sporen heeft achtergelaten.
Zo ervaarden de verschillende afdelingen het
jaar elk op hun manier, met moeilijke maar ook
mooie momenten, die je kan ontdekken verderop in dit verslag. Ondanks corona vielen er
nog heel wat realisaties te noteren, met name
op het vlak van infrastructuur en organisatie.
We zochten innovatieve (digitale) manieren om
ons feestjaar te beleven. Op het moment van
schrijven van deze tekst durven we hoopvol
naar de toekomst kijken - mede dankzij een
grootschalige vaccinatie - en zijn we overtuigd
dat deze periode van grenzen verleggen veel
heeft bijgedragen aan onze kennis, expertise
en het warme, bijzondere Blijdorp-gevoel.

2020: het gouden jaar!
Het jaar waarin Blijdorp 50 kaarsjes zou uitblazen, kondigde zich prachtig aan. Al maandenlang waren verschillende werkgroepen druk
in de weer met de voorbereidingen van het
feestjaar; zowel de medewerkers als de gasten
en hun familie keken er reikhalzend naar uit.
We hadden een bomvolle feestkalender in
elkaar gebokst met tal van leuke activiteiten en
evenementen in onze ruime regio. Het motto
was immers Blijdorp laat je zien: het zou een
jaar worden met veel bijzondere momenten en
warme ontmoetingen.

In februari gaven we het startschot samen met
enkele honderden genodigden tijdens een geslaagde Gouden Viering. Daarna gingen we aan
de slag met de voorbereidingen van onze grote
opendeurdag op 15 maart in drie verschillende
locaties. En toen - hoeft het nog gezegd - moesten we helaas plotsklaps onze feestactiviteiten
on hold zetten. Maar van uitstel komt geen
afstel: zodra de mogelijkheden er opnieuw
zijn, zullen we van ons laten horen. Wat we 50
jaar lang opgebouwd hebben, daar mogen we
immers met zijn allen trots op zijn!

Terugblik op het feestjaar!
6 februari 2020: Gouden Viering
50 jaar Blijdorp startte met een Gouden Viering
waar we samen met enkele honderden genodigden in CC Belgica in Dendermonde vooral
naar de toekomst wilden kijken. Op de Academische Zitting deelden verschillende sprekers
hun visie over de ontwikkeling van Blijdorp, de
evolutie van de zorg en andere aanverwante
topics. De avond werd (muzikaal) opgeluisterd
door kinderen en volwassenen van Blijdorp
samen met de band Eléonor.

Na afloop vertrok iedereen onder feestelijke
muzikale begeleiding naar een receptie in zaal
‘t Sestich, waar de aanwezigen herinneringen
konden ophalen aan de voorbije 50 jaar of het
glas heffen op wat nog komt. Maar niet zonder
eerst nog te genieten van een originele act:
tientallen medewerkers van Blijdorp verrasten de
genodigden met een flashmob op de tonen van
Justin Timberlake’s aanstekelijke liedje Can’t stop
the Feeling! Een toepasselijke titel voor het bijzonder gevoel na afloop van een bijzondere avond …

50 jaar expertise in een boek
De Gouden Viering was ook de ideale gelegenheid om het boek Bewust basaal van de interne
werkgroep basale stimulatie voor te stellen.
Basale stimulatie - in het kort - draait om een
lichamelijke ontmoeting met de gasten en vertrekt vanuit contact en communicatie.
Dat we met een aantal medewerkers een boek
schreven rond dit thema is niet zo verwonderlijk.
Bij de oprichting van Blijdorp kozen we er als organisatie immers voor om ons ook te richten op
personen met een complexe zorgvraag; gasten
met een ernstig tot diep meervoudige beperking. We leerden veel uit eigen ervaringen in de
klassen, leefgroepen en in de dagbesteding, en
we haalden ook expertise uit bijscholingen en
vorming, boeken, workshops en uit ons lidmaatschap binnen het VSBS, het Vlaams Samenwerkingsverband voor Basale Stimulatie. Het
gedachtengoed van de basale stimulatie werd
stevig verankerd in de dagelijkse werking.
Het jubileumjaar van Blijdorp was het moment
om onze expertise te delen door middel van
de eigen uitgave van een mooi (werk)boek. In
eerste instantie is Bewust basaal geschreven
vertrekkende vanuit mensen met een ernstig
verstandelijke beperking en een bijkomende
motorische en/of sensorische beperking. De
handvaten kunnen zeker ook van toepassing
zijn voor vele andere doelgroepen: personen
met dementie, kleine kinderen of kinderen met
gedragsproblemen. We mikken dus op een
ruim scala aan lezers: studenten, professionelen in de zorg (in de ruime zin van het woord)
maar ook ouders, broers en zussen … In de
toekomst zal Blijdorp deze expertise eveneens
uitdragen zowel intern als extern via (digitale)
workshops aan collega-voorzieningen, studenten en andere belanghebbenden.

“We zijn fier op dit prachtige
boek waarin we onze expertise
kunnen delen met iedereen.”
— Werkgroep boek Bewust basaal

Bewust basaal is opgedeeld in drie
delen: de theorie, tips en tricks voor
in de praktijk en uitgewerkte activiteitenfiches. De prijs is € 29,50
(excl. eventuele verzendingskosten).
Bestellen kan online op blijdorp.be
of aan het onthaal van Blijdorp
Buggenhout en Dendermonde.

3 september 2020:
verjaardag met een seventieskleurtje
Donderdag 3 september 2020 wou Blijdorp
niet onopgemerkt laten voorbijgaan: enkele
leuke coronaproof initiatieven namen iedereen mee naar de start 50 jaar geleden.
3 september 1970 …
dit was de officiële startdatum van de nieuwe
school voor buitengewoon onderwijs in Dendermonde, nu uitgegroeid tot vzw Blijdorp. Het
initiatief kwam vanuit het gedachtengoed dat
iedereen recht heeft op onderwijs, ook de allerzwaksten, maar vooral vanuit de nood die er
was in regio Dendermonde. In die tijd was het
roeien met de riemen die men had. Zo werd
de school opgestart in enkele lokalen die de
stad ter beschikking stelde in de avondschool
in Dendermonde en was er nog maar weinig
gepast materiaal voorhanden. Een eigen nieuwbouw kwam er pas enkele jaren later.

Op die bewuste 3 september werd er gestart
met een handvol medewerkers en 54 leerlingen
tussen de 3 en 16 jaar. 50 jaar later verblijven
trouwens nog steeds enkelen van hen in Blijdorp! De toenmalige leerkrachten genieten van
hun welverdiend pensioen maar voelen zich
nog steeds verbonden met Blijdorp. Zowel de
gasten als de stichters, directie en leerkrachten
van het prille begin werden nu door ons in de
bloemetjes gezet met een fijne verrassing.
De huidige Blijdorp-medewerkers kregen de
oproep om op onze verjaardag aan de slag
te gaan in kledij uit de seventies, er werden
foto’s uit de oude doos getoond in de verschillende vestigingen en het keukenteam
serveerde een aangepast seventiesmenu.
In Buggenhout weerklonk feestelijk klaroengeschal bij de vlaggenmast!

Digitale groeikansen in het onderwijs
In moeilijke tijden ontdekt men zijn sterktes
en groeikansen. We zagen het Blijdorp-gevoel
opveren: verbondenheid, passie en professionalisme werden de kernwoorden in de school.
Tijdens de lockdown leerden de youngsters
de anciens al snel hoe je optimaal digitaal
communiceert of hoe je het al doende leert.
Foto’s uploaden, teamsen, streamen en digitale
oudercontacten werden het nieuwe normaal.
Uitzonderlijk werd er toch live vergaderd op
een verwarmd winterterras buiten. Ook interne
opleidingssessies kregen een digitaal jasje.
De leerlingen maakten kennis met digitaal
huiswerk in al zijn vormen; op de pedagogische
studiedag konden medewerkers van onderwijs
en MFC volgen via webinar. In de leergroepen
werden ICT-lessen geïmplementeerd en leerden
leerlingen bijvoorbeeld wai-notten. WAI-NOT is

de toegankelijke website van de Vlaamse overheid voor jongeren die behoefte hebben aan
extra ondersteuning. Het aanbod varieert van
educatief tot (re)creatief, informatief en zeker
interactief.

“Bijzondere tijden vragen bijzondere zorg voor bijzondere mensen.”
— Het zorgteam

Ze leerden een nieuwsbrief met een computerprogramma tekenen, chatten en videochatten,
berichten maken en versturen, aanmelden op
eigen account …Voor basale groepen werden
aangepaste apps gezocht. Ook bij bijzondere
momenten gingen we creatief op zoek naar een
digitale invulling: de Sint sprak ons toe vanop
video en met kerst werden er stemmige filmpjes gemaakt voor en door alle medewerkers.
Het traditionele jaarlijkse zangkoor van een klas
van Sint-Amands en de inclusie bij onze gasten
ging door via livestream. Zo gaf COVID-19 ons
digitale vleugels!

“Allemaal digitaal, nog niet optimaal, wel een mooi verhaal.”
— Ria Vermeulen, Directeur BuBaO

Zorg op afstand
Hoe draag je zorg als je geen contact mag hebben?
Hoe draag je zorg als jongeren niet voltijds naar school kunnen of durven komen?
Hoe kunnen we dan goed zorg dragen voor iedereen, kinderen en ouders?
En hoe zorgen we ervoor dat we niemand vergeten?
Zorg aanbieden op afstand in tijden van corona bracht veel vragen met zich mee in
het begin. De samenstelling van een nieuw zorgteam bracht hierop het antwoord.
Medewerkers van de sociale dienst samen met de orthopedagogen gingen aan de
slag om zicht te krijgen en te houden op de noden die leefden bij kinderen én ouders en om hen gepaste zorg aan te bieden.
Op basis van de geldende of veranderende coronamaatregelen en interne afspraken in de school en MFC werden alle ouders periodiek telefonisch gecontacteerd,
bevraagd, beluisterd en zorg geboden.

Veiligheid koppelen aan
levenskwaliteit bewoners
Bij de onverwachte start van de pandemie in
maart maakten directie en medisch team onmiddellijk een crisisplan op. Dit werd een plan
in uitvoering dat constant werd geüpdatet, met
het oog op bescherming van iedereen.
De meeste van onze volwassen bewoners kozen
ervoor om tijdens de eerste lockdown onafgebroken in Blijdorp te blijven, terwijl de gasten van
het dagcentrum (verplicht) moesten thuis blijven.
Alle medewerkers van beide afdelingen werden
samen ingezet in de leefgroepen en gaven het
beste van zichzelf om de gasten en het netwerk
zo goed mogelijk te ondersteunen. Slechts een
beperkt aantal van de ambulante gebruikers van
afdeling Habitar werd thuis ondersteund, voor
de meesten werd er gezorgd voor een alternatieve vorm van begeleiden op afstand.
De bewoners in Blijdorp beleefden deze tijd met
ups en downs. De algemene rust, het ontbreken van storende onderlinge interacties, het

vermijden van veel overgangen in hun schema,
de vaste begeleiders, de gezelligheid binnen de
eigen leefgroep, de alternatieve daginvulling …
zorgden ervoor dat het welzijn van de gasten
vrij goed was. Maar eveneens was er het gemis
van familie en het regelmatig naar huis gaan.
Na verloop van tijd begonnen er velen ook te
hunkeren naar de deelname aan de vertrouwde ateliers en hun vrienden die ze nu niet meer
konden zien.
Wanneer we in de loop van mei de werking
van het dagcentrum terug konden opstarten,
met een veilig aantal contacten en aangepast
busvervoer in de eigen bubbels, was dit voor
ouders en gasten een grote opluchting. Na
de zomervakantie stegen de coronacijfers
opnieuw. Helaas werden deze keer meerdere groepen overspoeld met coronapositieve
gebruikers en van enkelen moesten we plots
afscheid nemen. Het was een langzaam herstellen, zowel mentaal als fysiek.

Koningin skypet met
leefgroep De Appelier
Een lichtpuntje tijdens de eerste lockdown: bewoners Laurette en Matthias,
samen met begeleiders Kristien en Steffie,
schoven uitzonderlijk de stoelen iets
dichter bij elkaar om te kunnen skypen
met koningin Mathilde. Onze koningin
stelde oprechte en gerichte vragen over
de werking van Blijdorp en feliciteerde
ons met de 50e verjaardag.

Foto © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/
Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Creatief in zorg
Social distancing en het ontbreken van extramurosactiviteiten zoals zwemmen, sporten of
marktbezoek, bracht een stroom aan creativiteit
met zich mee bij het zoeken naar coronaproof
activiteiten. Steeds opnieuw werd er gezocht naar
een optimale dagbesteding als volwaardig alternatief en kleine, positieve extraatjes: meefietsen op
de hometrainer met de uitzending van de Ronde
van Vlaanderen, van oude planken nestkastjes
knutselen, mooi versierde zeeppompjes met
handzeep maken (onmisbaar tijdens corona!), een
rondrijdende kerststal … In de Mira-vestiging in
Hamme maakten de gasten van hun slaapgang
zelfs een heus knikkerparcours. Er werden ook
nieuwe vaardigheden ontdekt: de woongroep
van het Klaverblad leerde zelf hun eigen tuin en
tuinmeubilair te renoveren/onderhouden. Foto’s,
filmpjes, sociale media of een keer skypen maakte
alles ook tastbaar voor familie.

Solidariteit en steun
Bijzondere momenten brachten kleur tijdens
een donkere periode. Vele sympathisanten
- buren, onbekenden, bedrijven en organisaties staken ons in 2020 onverwacht een hart onder
de riem. Vrijwilligers stikten schorten en maskers, bedrijven leverden beschermend

materiaal dat moeilijk te vinden was in de
beginperiode. Een mooie spandoek aan de
poorten, een mobiel beiaardconcert, paasen kerstversiering, lekker snoepgoed,
verse cake, Turkse maaltijden, een brief van
de burgemeester …

Blijdorp ontving zoveel grote en
kleine steunbetuigingen, dat we ze
hier niet allemaal kunnen oplijsten.
Hartelijk dank aan iedereen die
meeleefde uit naam van gasten
en medewerkers; we voelden ons
echt gesterkt door jullie warmte
en betrokkenheid!

Erehaag voor helden van de zorg
De helden van de zorg in de afdeling Mira van
Blijdorp in Hamme kregen een erehaag met sirènes, een applaus en een doos vol chocolade
van de helden in het blauw (politie Hamme).
Chefs in de bres voor de zorg
Onder de noemer Chefs for Charity boksten de
chefs van lokale restaurants Flammazien, ’t Truffeltje, Da Vinci, Kokarde, Cinémangé en Hof ter
Velden een heerlijk driegangenmenu in elkaar.
Alle gasten en begeleiders konden in Blijdorp
genieten van dit speciale dinner for hope.
Peperkoeken hart onder de riem
Het Dendermondse eethuis Litus verkocht
maar liefst 340 liter verse pompoen-, tomatenen kippensoep. Met de opbrengst trakteerde
de chef alle Blijdorp- medewerkers op peperkoeken harten.
Geven en teruggeven
Het dagcentrum werkte eind 2020 samen
met het Vlaams Agentschap Innoveren en
Ondernemen. Zij schonken dozen vol chocolade en onze gasten werkten mee aan
het samenstellen van kerstpakketten voor
de VLAIO-medewerkers.

Betaalbare woon- en
leefkosten voor iedereen

Blijdorp in cijfers

Samen met de invoering van de persoonsvolgende financiering werd door de overheid het
principe ingevoerd dat iedere persoon, ongeacht de wijze waarop hij zijn ondersteuning
organiseert, zelf instaat voor zijn eigen woon- en
leefkosten. Alle zorgaanbieders moeten ten laatste op 1 januari 2021 voor al hun gebruikers de
overstap naar woon- en leefkosten maken.
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• 133 in MFC/School

Ook Blijdorp maakt vanaf 2021 de overstap naar
het nieuwe systeem voor de volwassen bewoners. Hier is een intensief proces aan vooraf
gegaan. De principes rond prijszetting werden
reeds eind 2016 goedgekeurd op intern overleg,
de Raad van Bestuur en de oudervereniging
(collectief overleg gebruikers).

• + 50 in School
• + 17 in RTH/School
• + 6 in RTH
• + 7 in 1Gezin1Plan

Via de werkgeverskoepel, intervisie met collegavoorzieningen en professionele ondersteuning
werden er oefeningen rond kostprijsberekening
gehouden in periode 2017-2019. Bij de prijszetting in de loop van 2020 werden volgende
principes gevolgd: de gebruikers betalen in de
totaliteit ongeveer evenveel als nu, de impact
op de individuele gebruikers toetsen we af naar
betaalbaarheid en we zoeken benchmarking om
te zien of onze prijzen marktconform zijn.
Per gebruiker werd in gesprek gegaan om zijn
of haar individuele situatie te bespreken aan de
hand van een raming en een aangepaste overeenkomst. Het facturatiesysteem werd volledig
aangepast. Klaar voor de start in 2021!
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“Ik kijk met een goed gevoel terug op het proces
dat wij in Blijdorp gelopen hebben. Wij kregen
in de vergaderingen van het collectief overleg
regelmatig een terugkoppeling van het rekenen onderzoekswerk. Simulaties werden voorgelegd en alles werd zo concreet mogelijk
gemaakt. De betaalbaarheid voor alle
gebruikers werd onderzocht.”

Verschuivingen in 2020
• 24 jongeren stromen nieuw in

• 2 volwassenen stromen nieuw in

• 5 jongeren hebben Blijdorp verlaten

• 3 volwassenen hebben Blijdorp verlaten

• 9 jongeren stromen door naar de volwassenen

• 8 volwassenen zijn overleden

— Yvette Notredame, moeke van Sander

Organisatie in beweging
Eind 2020 ging Hilde Laget, directeur organisatie en kwaliteit, met welverdiend pensioen. Zij
werd opgevolgd door Sonja De Wolf, die vanaf
midden 2020 als directeur organisatie met veel
energie en enthousiasme haar nieuwe verantwoordelijkheden heeft opgenomen. Tegelijkertijd werd ook de organisatiestructuur van
Blijdorp onder de loep genomen.
Het directiecomité bestaat voortaan uit drie
directieleden: Katleen Van Hoey, Kris De Schryder en Sonja De Wolf. Katleen Van Hoey blijft
verantwoordelijk als zorgdirecteur voor alle
zorggerelateerde afdelingen en diensten. Kris
De Schryder neemt voortaan als directeur HR
ook de preventiedienst onder haar vleugels.
Sonja De Wolf stuurt alle ondersteunende,
‘organisatiegebonden diensten’ aan: communicatie - kwaliteit - administratie - financiën technische en facilitaire diensten.

Op weg naar een fusie met vzw Eindelijk

In het nieuwe organigram hebben we getracht te visualiseren hoe de ondersteunende
diensten (ze ‘ondersteunen’ letterlijk door hun
positie onderaan het organigram) als één geheel elkaar onderling versterken en ten dienste
staan van ‘het hart’ van Blijdorp, namelijk onze
scholen en de afdelingen MFC, wonen, dagcentrum en Habitar, die terecht centraal in het
organigram staan. Door de vlakke organisatiestructuur wordt een dynamiek gecreëerd en
een atmosfeer van doorgedreven samenwerking tussen collega’s van verschillende afdelingen en diensten. Uiteindelijk zijn het onze
gasten die er wel bij varen.
In naam van alle gasten en medewerkers
danken we Hilde Laget voor haar jarenlange
toegewijde en veelbetekenende inbreng in
onze werking.

Raad Van Bestuur

Gemandateerde Inrichtende Macht
Sonja De Wolf – Katleen Van Hoey

Directie
Ria Vermeulen

Directie
Greet Boeykens

Vzw Eindelijk in Buggenhout staat voor gespecialiseerde hulp voor personen met een
NAH, een niet-aangeboren hersenletsel. Op de
Raden van Bestuur werd in de loop van 2020
een akkoord bereikt waarbij vzw Eindelijk en
vzw Blijdorp heel nauw willen samenwerken,
met een fusie als einddoel.
Onze doelstellingen:
• Bundelen van onze innovatiekracht.
De toekomst ligt in nieuwe zorgvormen
en diensten. Door de bundeling van onze
kennis kunnen wij hierop gezamenlijk
beter inspelen.
• Verbreden van onze doelgroepen.
De fusie stelt ons in staat de diensten
van de beide organisaties direct aan te bieden aan een grotere groep gebruikers.
• Regionaal versterken.
Schaalvergroting stelt ons in staat onze dienstverlening te versterken en uit te breiden binnen onze regio en naar de gebieden grenzend
aan ons huidig werkgebied.
• Extra uitdagingen voor medewerkers.
De ambities van de fusie brengen voor onze
medewerkers nieuwe uitdagingen mee.

Dit gebeurt in een aantal stappen:
• Vanaf juni 2020 bestaan de Raden van Bestuur van beide vzw’s uit dezelfde personen.
Deze Raden van Bestuur zorgen nu reeds
voor een gezamenlijke aanpak, beheer en
visie voor de toekomst.
• Sinds 2020 wordt vanuit de verschillende
raakvlakken inhoudelijk reeds bekeken waar
we een meerwaarde kunnen betekenen voor
elkaar en hoe we elkaar kunnen versterken.
• Vanaf 1 januari 2021 wordt de boekhouding
van vzw Eindelijk ook door onze administratie
uitgevoerd. De twee vzw’s blijven afzonderlijk bestaan.
• In de loop van 2021 wordt alles voorbereid
om over te gaan tot een fusie van beide vzw’s
op 1 januari 2022. Vanaf 2022 zal Eindelijk
deel uitmaken van Blijdorp vzw. De organisatie
blijft een autonome afdeling met een eigen
identiteit, visie en doelgroep, die nog steeds
de focus zal leggen op gebruikers met NAH.

Directiecomité
Kris De Schryder – Sonja De Wolf – Katleen Van Hoey

Afdelingshoofd
Peter Poppe

Afdelingshoofd
Elcke Casier

Afdelingshoofd
Christine Wauters

Afdelingshoofd
Daisy Baeck

Afdelingshoofd
Leonie Tirez

Zorgdiensten

Ortho
Sociale dienst
Medische dienst

BuBaO

BuSo

Multi
Functioneel
Centrum

Mobiel
Ambulante
Dienst

Kine
Dagondersteuning

Ergo
Wonen 1

Wonen 2

Logo

“De doelstelling is een dienstverlening te realiseren die een optimaal
zorgaanbod kan garanderen voor personen met een handicap in de regio,
gewapend voor de uitdagingen van de huidige en toekomstige samenleving.”
— Carl Malbrain, Voorzitter RvB Blijdorp & Hugo Dooms, Voorzitter RvB Eindelijk

Organisatiegebonden diensten:
Administratie – Communicatie – Kwaliteit – Financieel – Technische diensten – HR – Preventie

Talent aan boord
Overzicht aantal medewerkers in Blijdorp anno 2020 (aantal personen, niet VTE)
Zorgafdelingen

Scholen

MFC

BuBaO*

40
Wonen 1

BuSO*

53

Wonen 2

46

* 5 medewerkers werken zowel in BubaO als BuSO

45

Dagondersteuning
Habitar

48

Ondersteunende diensten zorg

44

Ortho, sociale dienst, medische dienst, kine, logo, ergo …

22

36

Extra ondersteuning

Algemene ondersteunende diensten

Jobstudenten (zorg/speelpleinwerking/facilitaire diensten)

Facilitair (schoonmaak, keuken, technisch…)

27

59

“Binnen het MFC wordt er op woensdagnamiddag
ondersteuning aangeboden. Hierbij krijgen de
gasten keuze uit 3 ateliers. Ik begeleid het kookatelier wat heel plezant is om te doen. De gasten zijn
altijd enthousiast om mee te gaan en benieuwd
naar wat ze gaan maken. Iedereen draagt op zijn/
haar manier een steentje bij. En daarna mogen
ze uiteraard lekker smullen van wat we hebben
gemaakt! Het leukste aan mijn job is het contact
met de gasten, dat ik een vertrouwensband kan
opbouwen en werken aan iets om samen een
doel te bereiken. Soms duurt dit wat langer dan
gepland, maar elk kind is uniek en krijgt hier de
kans om op zijn/haar eigen tempo te werken.“

Administratief (incl. financieel, stafmedewerkers, directie)

Stagiair(e)s

84

32

Cindy De Wilde, begeleidster MFC (dag)

Vrijwilligers

21

Collega’s in verbinding
Hoe blijf je als collega’s betrokken en
verbonden met elkaar in coronatijd?
Een aantal van hen moest verplicht telewerken, anderen waren een deel van
het jaar thuis door sluiting van school
of dagcentrum en velen stonden onder
bijzondere druk op de werkvloer.
Tijdens de eerste lockdown lanceerde
de communicatiedienst een speciale coronablog, waar niet alleen ouders maar
ook medewerkers die afgesloten waren
van Blijdorp of van andere afdelingen,
bijzondere momenten online konden
volgen.
Wil je graag deze blog (her)bekijken?
Dat kan op blijdorp.be/onze-verhalen.

Later op het jaar ontdekten we de
kracht van digitale communicatie om
op een coronaveilige manier creatief
te communiceren. In navolging van
het succesvolle VTM-programma The
Masked Singer, konden bijvoorbeeld de
medewerkers van de volwassenwerking
een week lang elke dag op facebook op
zoek gaan naar een mysterieuze Masked
Dancer. Vele medewerkers staken vrijwillig de handen uit de mouwen om van
ons eerste afhaaleetfestijn Takeaway For
Blijdorp een geslaagd culinair alternatief
te maken voor ons befaamd mosselfestijn. Ook voor de interne kerstwensen
werd er digitaal gezongen, gesprongen
en gedanst voor elkaar. Het werd een
stemmige kerstfilm die warmte bracht
tijdens donkere feestdagen.

“Na een loopbaan van 14 jaar in de privésector en
9 jaar in Blijdorp als hulpmagazijnier, kriebelde
het om me om te scholen tot begeleider.
Zo startte ik in september 2019 de opleiding Orthopedagogie aan de Arteveldehogeschool. Ik volg
2 dagen per week les en de andere dagen loop ik
stage in Blijdorp. Ondertussen heb ik al in twee
leefgroepen stage gelopen; twee uiterst verschillende leefgroepen qua doelgroep maar net dit vind ik
heel interessant en leerrijk. Ik ben in de leefgroepen
dadelijk goed opgenomen, zij zien mijn hulp als
extra ondersteuning en ik krijg van hen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen.“
Ann Quintelier, stagiaire

Aangepaste werking Blijdorp Roemenië
De voorbije decennia is dankzij de goede
samenwerking met medewerkers, directie
en lokale overheid in Roemenië en dankzij
de financiële steun van vele sympathisanten
en de Provincie Oost-Vlaanderen, een stukje
Blijdorp ontwikkeld in het noorden van
Roemenië. In 2020 kleurde het land echter
een groot deel van het jaar ‘coronarood’.
Ook onze Roemeense collega-voorziening in
Suceava werd geconfronteerd met heel wat
hindernissen tijdens de coronapandemie.
Evenals in België moest het dagcentrum enkele
maanden de deuren sluiten. Ondertussen werd
een deel van de medewerkers ingezet in andere voorzieningen die te kampen hadden met
een groot aantal zieke medewerkers. Andere
medewerkers benutten deze periode om een
aantal renovatiewerken uit te voeren.
Pas tegen de helft van het jaar kon Blijdorp
Roemenië terug zijn werking heropstarten. Dat
gebeurde met de nodige maatregelen en de
verplichte maandelijkse testing. Maar ondanks
alle maatregelen konden ze het virus helaas
niet buiten houden. Heel wat medewerkers en
gasten raakten besmet. Onze jaarlijkse uitwisseling voor bijscholing en ondersteuning kon

uiteraard niet doorgaan. Evenals de deelname
aan de festiviteiten voor de 50e verjaardag
van Blijdorp België waar we allen naar uitkeken. Voornamelijk via digitale weg bleven we
elkaar steunen.

Inzetten op duurzaam renoveren
Bij de verdere uitrol van ons masterplan, bleven
niettegenstaande de coronaperiode en de
lockdown onze renovatiewerken en het opfrissen van verouderde infrastructuur in 2020
grotendeels doorlopen.
• Fase II van de renovatie van de MFC-gebouwen en de heraanleg van de tuin is
in uitvoering.
• Binnen het traject van AGION-subsidies
(Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs) werden ook de refter en leskeuken van paviljoen 5 in Buggenhout
aangepakt. Met behulp van een aannemer
werden de vloeren en technieken grondig
onder handen genomen waarna onze eigen
technische dienst de leskeuken een
grondige make-over gaf.
• De ingrijpendste renovatie in 2020 vond plaats
in het gebouw in de Sint-Rochusstraat 35 te
Dendermonde, waar het gedeelte wonen
helemaal onder handen werd genomen.
Mede dankzij de provincie Oost-Vlaanderen
die hiervoor een projectsubsidie toekende

van €157.000. Van bij de start werd er gezocht
naar meer openheid en licht. Iets waar het
bouwteam, onder leiding van onze projectleider Hendrik Janssen, zeer zeker in slaagde.
Het bestaande gebouw werd gestript tot op
de ruwbouw. Wanden werden uitgebroken en
steunbalken gegoten waarna er terug helemaal werd opgebouwd. De afwerking zorgde
op zijn beurt voor een warm en open geheel.
Begin 2021 namen de enthousiaste bewoners
hun intrek in hun nieuwe thuis.
• De renovatieplannen voor Sint-Rochusstraat
fase II (een inclusief project in het aanpalende
gebouw van de woongroep) en de geplande
nieuwbouw op de Baleunis-vestiging kwamen
in een stroomversnelling. Begin 2021 zijn
beide dossiers gegund.

Keuken paviljoen 5 voor de renovatie

Keuken paviljoen 5 na de renovatie

Ook in de dagelijkse werking werd geïnvesteerd
in vernieuwing van zorguitrusting, ramen en
deuren, koelinstallaties, uitrusting van logistieke
en paramedische diensten. Het groot educatief
materiaal en computeruitrusting in de groepen/
klassen kon deels vernieuwd worden dankzij
specifieke sponsoring.

Nieuw gebouw woongroep Rochus
in hartje Dendermonde

“Renoveren is datgene doen waardoor onze gebruikers en bewoners
zich steeds veiliger en meer thuis
voelen in onze werking.”
— Johan Claus, Hoofd Technische Diensten

<

<

William demonstreert de nieuwe ‘blijfstoel’, een
schenking van Serviceclub Rotary Willebroek
Klein-Brabant.

Picknicktafels geschonken aan de kleuterschool door
Lions Club Dendermonde.

Geven tijdens of na je leven, zonder schenk- of erfbelasting
Toegegeven, we staan er niet graag bij stil.
Maar ook als je er later niet meer bent, kan
je nog veel betekenen voor anderen. Tot
voor kort was het duolegaat zeer populair
om hoge successierechten te vermijden
voor (verre) familieleden of vrienden. Het
goede doel nam immers alle erfbelasting
voor zijn rekening. De Vlaamse Regering
besliste in de zomer van 2020 de fiscale
last voor nalatenschappen aan vrienden
zeer sterk te verlagen.

Opdat de goede doelen niet uit de boot
zouden vallen, werd de erfbelasting voor
goede doelen helemaal afgeschaft. Elke
euro gaat voortaan naar het goede
doel zelf en niet naar de belastingen!
Ook de schenkbelasting verdwijnt en zakt
van 5,5 naar 0 procent.
De startdatum van deze wetswijziging is
voorzien op 1 juli 2021. Voor meer info
neemt u best contact op met een notaris.

In 2021 wachten opnieuw grote uitdagingen!
Wil jij hierbij helpen? Geef ons dan zeker een seintje via schenkingen@blijdorp.be.
Giften zijn altijd welkom op BE96 2930 1111 1205. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Wil je ons op een andere manier steunen?
Op onze website ontdek je hoe dat kan op verschillende manieren;
surf naar blijdorp.be/steunons voor meer info.

Verder bouwen aan de toekomst
Blijdorp blijft financieel gezond ondanks het
wegvallen van bepaalde inkomsten door corona, inkrimping van de werkingsmiddelen en
onzekerheden in de sector. Onze dagelijkse
werking en lopende projecten konden dankzij

extra toelagen en veel steun vanuit vele hoeken
toch verder waargemaakt worden. Tijdens onze
jaarlijkse giftenactie bijvoorbeeld, merkten we
dat onze trouwe supporters - ook in moeilijke
tijden voor hen - Blijdorp blijven ondersteunen.

“Zeker tijdens deze intense Corona-periode voelden we nog meer wat de
extra steun betekent. Oprechte dank aan alle grote en kleine schenkers!”

Blijdorp vzw
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout
052 39 99 90

Volg ons op

en

Intercommunale Blijdorp III met als aandeelhouders:
Berlare, Buggenhout, Bornem, Dendermonde,
Hamme, Lebbeke, Londerzeel, Merchtem, Opwijk,
Puurs-Sint-Amands, Waasmunster, Wichelen, Zele.

blijdorp.be
Buggenhout@blijdorp.be

