BD Echo oktober 2022 - jaargang 26 n°3

blijdorp.be

Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout
052 39 99 90
buggenhout@blijdorp.be

Baleunisstraat 70–72
9200 Dendermonde
052 25 92 00
baleunis@blijdorp.be

Vestigingsnieuws
Algemeen
Zomerse speelpleinwerking

3

Jaarlijkse giftenactie Blijdorp van start

4

Mosselfestijn werd zomerse Takeaway

4

Jongerenwerking
Avonturenkamp met Ros Beiaard

5

Kamp Helix was top!

6

Warme zomer in het MFC

7

Een kijkje achter de schermen na de verbouwing van het
Bruintje

8

Woordzoeker: Clown DOUBIE op bezoek in Blijdorp

9

Mooie nazomerwandeling en regenachtige afterwork

10

Ho Ho Ho! Kom je naar de kerstmarkt in Dendermonde?

10

Volwassenwerking
Baleunisstraat 3, bus 7
9200 Dendermonde
052 20 00 27
habitar@blijdorp.be

Sint-Rochusstraat 35
9200 Dendermonde
052 25 08 50
baleunis@blijdorp.be

Blijdorp Roemenië

Nieuwbouw in Baleunis: het gaat vooruit!

11

De foute top 728

12

Roemenië
Blijdorp Roemenië 20 jaar!

12

In de kijker
Anne-Sophie op avontuur in Down the Road

13

Reporter ter plaatse
Kennismaking met gebouw PLEK35

15

Goed om weten

Verantw. uitgever:
Blijdorp v.z.w.
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout
Lay-out:
Karen Peeters

2

Tip: Infomomenten Gezin en Handicap

17

Vereenvoudigde procedure om de ondersteuningsbehoefte te
evalueren van een kind met een beperking

18

Familienieuws

19

Achterflap
Kunstraad Buggenhout – Kunstotheek 2022

20

Vestigingsnieuws algemeen

Zomerse speelpleinwerking
Elke zomer voorziet de dienst HRM in Blijdorp speelpleinwerking (vakantie-opvang) voor de kinderen van de Blijdorp-medewerkers. Samen met de ‘moni’s’ maakten de jonge deelnemers ook dit jaar er een spetterende en vrolijke vakantie van terwijl hun ouders aan het werk waren.

Enkele cijfers op een rij:
We organiseerden dit jaar in totaal 42 dagen speelpleinwerking.
Er genoten 78 kinderen van de opvang
56 ouders gaven het vertrouwen aan de moni’s.
We hadden gemiddeld in juli 14 kinderen per dag en in augustus
17 kinderen per dag
Onze maximale bezetting dit jaar was 26 kinderen op 22, 23 en
25 augustus.
De minimale bezetting op een dag was 4 kinderen op de laatste
dag van de vakantie.
Gemiddelde leeftijd op het speelplein was 7,2 jaar.
We konden heel wat jonge kinderen opvangen, de jongsten
waren 2.5 jaar en de oudsten 13.5.
26 van de kinderen waren jonger dan 6 jaar.
11 moni’s gaven ook dit jaar weer het beste van zichzelf.
Ondertussen hebben we in de ploeg 4 nieuwe moni’s verwelkomd.
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Vestigingsnieuws algemeen

Jaarlijkse giftenactie Blijdorp van start
In oktober vond je de brief en folder van onze jaarlijkse giftenactie in de brievenbus. Uit naam van al onze gasten zijn we ontzettend dankbaar voor de extra middelen die we hiermee ontvangen van ouders, familieleden, medewerkers en een ruime kring
aan trouwe supporters van Blijdorp.

Dit jaar poseerden Wim (volwassenwerking) en Marie
(jongerenwerking) als echte fotomodellen voor de lens om
onze giftenactie een persoonlijk gezicht te geven.

“Mogen we op uw steun rekenen?”

De financiële steun die onze gasten de voorbije jaren o.a. via deze actie mochten ontvangen, heeft bijgedragen aan kwaliteitsvolle renovaties zoals bv. de grootschalige verbouwing van 2 panden in de SintRochusstraat te Dendermonde of de renovatie van de tuinen en leefruimtes in het verblijf voor de jongeren
te Buggenhout. Dagdagelijks merken we wat een verschil dit maakt voor onze gasten (en ook voor hun begeleiding). Naast de liefde en warme zorg waarmee we onze gasten omringen, zijn immers ook comfort, veiligheid en duurzaamheid belangrijk voor hun geluk.
Onze gasten blijven deze steun nodig hebben gezien de fondsen en subsidies die Blijdorp ontvangt van diverse overheden, ontoereikend zijn. Kwetsbare mensen ook in de toekomst helpen, hen een heel leven lang
met de beste zorg omringen, kan alleen als we mogen rekenen op mensen die ons daarbij helpen.
Fiscale attesten voor giften vanaf 40 euro
Omdat vanaf dit jaar de fiscale attesten uitgereikt worden door de Koning Boudewijnstichting in naam van
het ‘Fonds Vrienden voor Blijdorp’, raden we je aan de info in de folder betreffende het rekeningnummer
en de gestructureerde mededeling goed door te nemen. Heb je nog vragen hierover, aarzel niet om contact
te nemen met Blijdorp.

Mosselfestijn werd zomerse Takeaway
Naast de jaarlijkse ‘klassieke’ giftenactie die op heel wat steun kan
rekenen, organiseert Blijdorp zelf doorheen het jaar kleinere benefietacties zoals bv. een eetfestijn, een ontbijtactie … Het traditionele
mosselfestijn dat vroeger jaarlijks eind augustus plaatsvond, kon
steeds op veel succes rekenen. Naast het gezellig samenzijn zorgde
dit event ook voor een mooie opbrengst ten voordele van de gasten.
Omwille van de veiligheid van onze gasten (en medewerkers) besliste
de werkgroep ‘mosselen’ dit jaar nog geen enkel risico te nemen op
het vlak van coronabesmettingen. Het mosselfestijn eind augustus
werd dus voor het derde jaar op rij omgevormd tot een takeawayeditie. Er werd wel voor een nieuwe menukaart gekozen met voor
ieder wat wils.
Dankzij de vele medewerkers van Blijdorp die zich vrijwillig inzetten
en allen die een bestelling plaatsten, konden we met deze actie een
netto opbrengst van zo’n 6.600 euro voor onze gasten inzamelen.
Dit bedrag wordt verdeeld over het Bruintje (renovatie verblijf jongeren) en PLEK35 (inrichting inclusief project dagondersteuning in
Dendermonde).
De werkgroep zal reflecteren over een volgende editie; hopelijk kunnen we volgende zomer opnieuw volop de kaart trekken van verbinding met ouders, familie en sympathisanten.
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Vestigingsnieuws jongeren

Avonturenkamp met Ros Beiaard

Allez, dan eindelijk na 2 jaar op onze honger te blijven zitten: eindelijk weer op kamp!
Veel te lang geleden dat we op de Hoge Rielen waren geweest.
Ongelooflijk veel geluk gehad met het weer: niet te warm, niet te koud: ideaal!
Niets kon de begeleiding tegenhouden om er weer een knaller van formaat van te maken!
T Ros Beiaard was ons Thema.
Uren hebben we gespeeld, geravot, gezongen, gedanst…
Roetsj van de glijbanen in Sun Parcs.
En ook een uitstap naar de Lilse Bergen mocht niet ontbreken.
Natuurlijk: om in thema te blijven werden we opgeleid tot echte pijnders tijdens het wildemansspel.
Kon jij een Ros beiaard maken tijdens het Rossss Beiaard spel?
Alles werd mogelijk gemaakt door al die toppers van begeleiding.
Mmmmmmmmmmmmm, wat was het weer lekker eten!!!! Topkookploeg mee!
Popelen van ongeduld doen we voor de editie van 2023!!
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Vestigingsnieuws jongeren

Kamp Helix was top!
Zaterdag 3 Juli was het eindelijk zo ver, na 2 jaar
wachten kwamen de kampbussen onder een stralende zon de parking weer opgereden. 1 adres: de Hoge
Rielen!!!

We trokken naar de Lilse bergen, klommen op de rug
van paardjes, gingen rustig snoezelen en konden ons
volledig laten gaan in het snoezel-speelzwembad van
het Giels bos.

De eerste bus hield halt aan “den Helix“ of zoals we
het nu kennen “de eekhoorn”. 26 enthousiaste kindjes stapten de bus af. Met ogen vol verwondering ,
een grote smile op hun gezicht en een knorrend
buikje mochten we meteen aan tafel aanschuiven.

We hadden ook allerlei spellendozen bij zoals de grote bubbeldoos, kookdoos, relaxatiedoos die we konden spelen als we al niet aan het wandelen of fietsen
waren op het prachtige domein tussen de bomen en
de velden.

Een ontdekkingsreis de eerste dag waardoor iedereen snel in dromenland lag, dromend over de komende dagen.

Voor ieder wat wils dus!
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Iedereen vertrok met dezelfde grote glimlach terug
naar huis , want toegegeven we hadden het thuisfront toch ook wel een beetje heel hard gemist!
Samengevat een kamp dat niemand snel zal vergeten.

Vestigingsnieuws jongeren

Warme zomer in het MFC
De vakantie beloofde één te worden waarin we enkele
warme dagen konden verwachten en oh ja die werd het
ook, elke dag straalde de zon! Niet enkel de zon straalde maar ook de gastjes, want geef toe wie doet er niet
graag waterspelletjes in badpak of zwembroek.
Ons eerste thema van de week was al meteen raak met
T’MFC ZOMERT, we speelden waterspelletjes in de tuinen, zochten afkoeling in de snoezeltent en trokken
naar Buggenhoutbos om onder de bomen de schaduw
te zoeken.
De week erna vertoefden we tussen de bubbels en bellen. Niet die bubbels die we kenden van de voorbije
jaren maar magische grote zeepbubbels die over het
hele terrein te spotten waren, wat een plezier als die
plots ploften.
We trokken ook een week naar sprookjesland, elke groep bakte een
taart of lekkernij die daarbij paste, zo zagen we mooie peperkoekenhuisjes en papjes met elfensprankeltjes op.
Plots liep het vol met hoeden en petten in de gang, het was de week van
het hoofddeksel, hoe zotter hoe liever, verkleedpartijtjes en toneeltjes
hoorden daar dan ook bij. Voor onze kleinste speelkameraadjes was er
raamtheater.
De voorlaatste week trokken we naar de boerderij, niet enkel onze leuke Blije Wei bezochten we maar ook andere beestjes gingen we opzoeken zoals de grote zwanen in Bornem, maar ook de kleine geitjes op de
zorgboerderij. Als kers op de taart kwam er een heuse tractor op het
domein aangereden! Iedereen mocht mee om een toertje rond Blijdorp
te rijden, dolle pret!
Last but not least sprongen we de zomer uit en dat mag je wel
letterlijk nemen want over heel Blijdorp bliezen grote springkastelen zich omhoog. We sprongen een hele dag van het ene
kasteel naar het andere. Om onze energie aan te vullen konden we onze buikjes rond eten met frieten en frikandellen,
mmm dat smaakte.
Het was een heel leuke, warme, zalige, ferme vakantie!
We hebben er allen met volle teugen van genoten!
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Vestigingsnieuws jongeren

Een kijkje achter de schermen na de verbouwing van
het Bruintje
Goodwill ruimte
In onze prikkelvrije ruimte die grenst aan onze nieuwe tuin werd er ook gedacht aan een goodwill ruimte. Hier kunnen de Bruintjes terecht voor een leuke
activiteit rond de zachte kussens, maar ook om even
tot rust te komen.

Leefgroep
Onze leefgroep kreeg een totale make-over. Niet alleen de keuken die dringend moest vervangen worden werd uitgebroken maar ook de oude vloeren
moesten wijken voor een nieuwe tegel.
Na de nodige werken werd het tijd voor ons om te
bekijken wat echt nodig is binnen de leefgroep op
vlak van indeling en decoratie. We merkten al snel op
dat er wat warmte ontbrak in de vorige leefgroep.
Hier werd dus aandacht aan geschonken tijdens het
inkleden van het Bruintje. Van de kleur op de muren,
de foto’s in de kaders tot de planten die het groen uit
de vernieuwde tuin terugbrengen naar de leefgroep.

Onze nieuwe badkamer
Onze badkamer werd tot in de puntjes vernieuwd.
Het oude bad maakt plaats voor een nieuw dat een
pak hoger staat. En we kunnen ons nu wassen onder
een grote inloopdouche.
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Vestigingsnieuws jongeren

Woordzoeker: Clown DOUBIE op bezoek in Blijdorp
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Te zoeken woorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Clown Doubie
Buggenhout
Fuif
Plooien
Ballon
Vrijdag
Fietsclub
Gift
Leute
Drank

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hapje
Muddevils
Bedankt
Fietsclub
Lieve
DJ
BuSO
BuBaO
Sponsor
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Vestigingsnieuws volwassenen

Mooie nazomerwandeling en regenachtige afterwork
Ook dit jaar wilde de werkgroep steunacties volwassenwerking een mooi event op touw zetten om fondsen in
te zamelen. De juiste datum vinden bleek niet gemakkelijk door het alom gekende Ros Beiaard dat onze stad gijzelde. Van een zomerfeest maakten we dus een nazomerfeest. En voor het slotevent kozen we de Baleunis-site.
Van 18 augustus tot 11 september zetten we een
leuke quizwandeling op touw, helemaal rolstoeltoegankelijk, doorheen de groene omgeving van
Dendermonde langs het Malbrainpad.

De go-carts werden wel gebruikt ondanks de regen.
Het springkasteel (gesponsord door feestverhuur
Coopman) was om duidelijke redenen minder populair. Ondanks de mindere opkomst en het slechte
weer was er wel een gemoedelijke sfeer. De hotdogs
Er waren uiteindelijk minder deelnemers dan verdie werden voorzien, vielen in de smaak. We zijn
wacht aan de quizwandeling , maar toch hadden we ervan overtuigd dat er meer in het evenement van
wel wat stappers die de quizvragen correct hadden. de afterwork zit. Misschien maken we zelfs een winWe kregen mooie prijzen van Denderkajak, Slagerij tereditie … Komen jullie dan een glühwein drinken?
De Reuse en In ’t Groen. Ook de kids die mooie tekeningen van Stefaan (pijnder) inkleurden kregen
Werkgroep Steunacties Blijdorp Volwassenwerking
mooie prijzen: een bon van Play-in, Dream-Ice en
Kelly, Kimberly, Pieter, Roel, Kiana, Katja en Aurelie
een grote zak snoep!
Het wandelevenement werd afgesloten met een afterwork en prijsuitreiking op 16 september op de
site Baleunis. We wilden zo ook de bewoners, ouders, begeleiders en ook vooral externen uitnodigen
voor een drankje na het werk in een gezellige sfeer,
als mooie afsluiter van de werkweek.
Onze afterwork viel jammer genoeg letterlijk in het
water, de regen viel met bakken uit de lucht. We
probeerden het verdronken kalf nog te redden door
tenten op te stellen en zwoele beats te draaien,
maar de opkomst stelde teleur.

Ho Ho Ho! Kom je naar de kerstmarkt in Dendermonde?
Stilaan komt kerstmis dichterbij. Vorig jaar
moesten we helaas onze plannen opbergen
omwille van corona en daarom gaan we dit
jaar voor 2 volle dagen kerstbeleving!
Op 10 en 11 december wordt Dendermonde
ondergedompeld in een feeërieke kerstsfeer
rond de Oude Dender in de binnenstad.
Met Blijdorp en deelnemers van PLEK35 reserveerden we alvast een chalet om al die gezelligheid met jullie te delen.
We verkopen er leuke door onze deelnemers
gemaakte geschenken en kaartjes. Ook wachten er jullie heerlijke warme en koude drankjes, een hele boel gezelligheid en wie weet,
een bezoekje van onze Blijdorp-Kerstman…
Noteer het alvast in je agenda als niet te missen!
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Vestigingsnieuws volwassenen

Nieuwbouw in Baleunis: het gaat vooruit!
Officiële eerstesteenlegging door burgemeester
De eer om de eerste steen te leggen kwam op
22 juni jl. toe aan burgemeester Piet Buyse, onder
een stralende zon. De nieuwbouw zal, vanaf het derde kwartaal 2023, 32 vaste bewoners huisvesten,
2 kortopvangplaatsen en eveneens ruimte bieden
aan diensten voor de bewoners en lokalen voor medewerkers.

kamers.
De twee verdiepingen beschikken elk over
680 m² ruimte. Deze wordt voornamelijk ingericht
als woon- en leefomgeving voor bewoners. Naast de
individuele kamers en het sanitair zal er o.a. een
aangename leef- en zitruimte ingericht worden en
een eetruimte met keuken. Bijkomend is er werkruimte voor de begeleiding en zijn er activiteitenruimtes en bergingen.
Complex ontwerp
Volgens projectleider Hendrik Janssens is het ontwerpen van een nieuwbouw voor een voorziening
zoals Blijdorp een complex gegeven. Enerzijds is de
verzorging en de behandeling van de bewoners zo
specifiek dat tal van eisen worden gesteld op vlak
van akoestiek, ergonomie en veiligheid. Anderzijds
willen we niet dat het gebouw op een ‘instelling’ lijkt
maar moet het ‘wonen’ volstrekt normaal lijken. Het
resultaat van het ontwerp is een eenvoudig volume
waar functionaliteit, flexibiliteit en degelijkheid centraal staan. Ook zal het gebouw quasi energieneutraal zijn, met een energiepeil lager dan 40.

Oplossing voor verschillende knelpunten
De noodzaak voor een nieuw gebouw was al een
aantal jaren urgent om verschillende redenen. Er
werd bewust gekozen voor nieuwbouw in plaats van
de renovatie van een bestaand, verouderd woongebouw. Dat was immers niet meer aangepast aan de
specifieke noden van onze doelgroep en moderne
aanbevelingen qua comfort of veiligheid. Daarnaast
moesten we door ruimtegebrek in bestaande gebouwen de toevlucht nemen tot containers en houten loodsen om bureaus van het personeel, vergaderruimtes, bergingen, de eetzaal etc. in te huisvesten. Een situatie die alleen maar zou verergeren in
de toekomst naar mate ons medewerkersbestand
groeit in functie van het stijgend aantal cliënten.
Daarnaast zijn er natuurlijk de wachtlijsten en ook
vele vragen van binnen Blijdorp, bijvoorbeeld jongeren die willen doorstromen naar de volwassenwerking bij ons, aan wie we met veel spijt geen oplossing kunnen bieden. De uitstroom in Blijdorp is niet
groot genoeg om al deze vragen op te vangen.
Doelgroep met bijzondere problematiek
De bestaande accommodatie in Blijdorp beantwoordde eigenlijk ook niet aan de noden van een
groep van bewoners met een ernstige gedragsproblematiek. In het nieuwe gebouw voorzien we een
deel van het gelijkvloers voor een leefgroep met bijkomende noden zoals extra rust, geen prikkels, extra ruimte, extra begeleiding …
Op de begane grond van het nieuwe gebouw beschikken we over +/- 1000 m² waarvan we +/- 400 m²
zullen voorzien voor diensten zoals kiné of sociale
dienst, een relaxatieruimte, een vergaderzaal, bureaus, een bezoekersruimtes, een wasserette … Ongeveer 600 m² is dus bestemd voor residentieel wonen voor 8 bewoners met een ernstige gedragsproblematiek. Er komen ook tuintjes grenzend aan de

Versterking centrumfunctie Dendermonde
Burgemeester Piet Buyse benadrukte bij de eerstesteenlegging dat Blijdorp al meer dan 50 jaar een
heel sterke partner is voor Dendermonde en dat het
een fantastisch nieuw project is wat hier op stapel
staat met de nieuwbouw. Het versterkt de centrumfunctie van Dendermonde op het vlak van zorg in
onze ruime regio.
Voorzitter van Blijdorp Carl Malbrain sprak bij deze
gelegenheid zijn dankbaarheid uit naar de gemeenten van Blijdorp III die financieel Blijdorp mee ondersteunen via een renteloze lening voor het project.
Gebouw krijgt vorm
Ondertussen zijn de werken goed van start gegaan.
De eerste week konden de gasten vol bewondering
toekijken hoe een kraan van 30 meter werd opgebouwd. De ruwbouw zou in de herfst klaar zijn,
daarna kunnen de dak- en gevelwerken starten. De
‘renderfoto’ van het gebouw geeft je alvast een idee
hoe het er zal uitzien.

11

Vestigingsnieuws volwassenen

De foute top 728
De foute top 728 op Q-music, wat een topdag!
Een feestje tot en met want niks moet en alles mag!
Foute muziek vraagt foute kledij
dat maakt iedereen toch blij?
Een gekke bril of pruik en een leuke hoed,
Dat staat alleman toch goed!
Chipjes en drankjes, genoeg voor iedereen,
We deden alles samen, niemand bleef alleen!

Een polonaise hier, een danske daar,
Nog vlug een ijsje van de ijskar en 't is klaar!
Foute groetjes, Leentje & Melissa
Vestigingsnieuws Roemenië

Blijdorp Roemenië 20 jaar!
In september vierde Blijdorp Roemenië zijn 20e verjaardag! Alle gasten en medewerkers kwamen samen om dit te
vieren. Ook waren er enkele speciale gasten uit België waaronder Geert Beullens (vroeger algemeen directeur in
Blijdorp) en zijn zoon Ruben (begeleider Citroentje - verblijf jongeren).
Ruben bezorgde ons onderstaand verslagje van zijn
bezoek:
Op zaterdag 10 september 2022 was het dag op dag
20 jaar geleden dat de eerste kinderen het dagcentrum van Blijdorp Roemenië binnenstapten. Reden
genoeg om dit te vieren. Onze collega’s in Suceava
kozen voor een teambuilding tijdens het weekend
en een viering met de kinderen op maandag 12 september.
De feestelijkheden waren voor mij een mooie gelegenheid om kennis te maken met collega’s, kinderen
en de werking in Blijdorp Roemenië. Samen met
mijn vader, voormalig directeur van Blijdorp Geert
Beullens, mocht ik ingaan op een uitnodiging van
onze Roemeense collega’s.
Voor de teambuilding trok het team naar een chalet
in Frumusu, een dorpje in de voorlopers van de Karpaten. Enkele culturele activiteiten werden afgewisseld met fijne tafelmomenten. Ik kon merken dat
eten en drinken de grootste geneugten zijn in Roemenië. Maar vooral de geweldige sfeer in het team
is me bijgebleven. Werken in Blijdorp Roemenië is
voor veel van onze collega’s, meer dan een nine-tofive-job.
Op maandag mocht ik in de voormiddag aansluiten
in de groepen van het dagcentrum. Samen met de
kinderen werd het feest voorbereid. Tijdens het tekenen en versieren van de lokalen, kreeg ik de kans
om de collega’s aan het werk te zien en met hen van
gedachten te wisselen over de begeleiding van de
kinderen. Na de middag dan een feest met muziek,
samenzang, fruitsap drinken en taart eten. En wat
blijkt, een stukje taart smaakt even lekker voor gasten daar als gasten hier.
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Wat me het meest is bijgebleven uit het korte bezoek aan Suceava, is wel de enorme Roemeense
gastvrijheid. Een eerste bezoek aan Blijdorp Roemenië geeft zo een warm gevoel. Ik kom zeker hier nog
terug.
Mulţi ani, Blijdorp Roemenië!
Wil je Blijdorp Roemenië volgen, surf dan zeker naar de
facebookpagina (tip: klik vertalen aan bij de teksten,
dan kan je enigszins volgen).
www.facebook.com/asociatiablijdorpromania

In de kijker

Anne-Sophie op avontuur in Down the Road
Wie dit jaar naar het programma Down the Road op Eén keek, kon meeleven met de avonturen van Anne-Sophie
(28) in Thailand. Anne-Sophie is reeds vanaf haar 2,5 jaar verbonden aan Blijdorp en gaat er nu nog 3 dagen naar
het dagcentrum. Inmiddels werd ze al een paar keer geïnterviewd als BV uit onze regio en verscheen haar verhaal
in de lokale kranten. Hoewel ze liefst geen BV wil zijn, zetten we haar in BD Echo nog een keer in de spotlights! Ook
haar ouders schoven mee aan tafel.
maar het dansatelier doe ik het liefst, naast het zwemmen.” Op andere dagen is ze aan de slag in het
woonzorgcentrum in Lebbeke waar ze helpt bij de
animatie en het soep bedelen en is ze aan de slag in
de bibliotheek van Dendermonde. Daarbij wordt ze
goed begeleid door de jobcoaches van Blijdorp. Anne-Sophie wil nog één ding kwijt over haar goed gevulde agenda: “Ik ben nooit moe!”
Groei dankzij Blijdorp
Anne-Sophie’s ouders vertellen dat hun dochter
zeer communicatief en zelfstandig is omdat ze al
vroeg goed heeft leren praten. Dat heeft vervolgens
bijgedragen tot vlot lezen en schrijven: “Anne-Sophie
was nog geen twee jaar toen we met haar naar een
logopediste gingen. Daarna kreeg ze ook in Blijdorp
logopedie. Communicatie is alles; er gaat dan een hele
wereld open.” Anne-Sophie vult enthousiast aan: “En
Dieter Coppens en medebegeleidster Saar trokken
in Down the Road voor de vijfde keer de wijde wereld binnenkort ga ik bij de logopediste Engels leren, dat is
nu mijn droom!”
in met zes jongeren met het syndroom van Down.
Ieder met zijn eigen achtergrond, eigen verhaal en
eigen grote dromen. Naar goede gewoonte was het Anne-Sophie was pas 2,5 jaar toen ze in Blijdorp
naar de kleuterschool ging. Mama en papa waren
programma voor de groep vooral een uitgelezen
kans om hun zelfstandigheid op de proef te stellen, van meet af aan voorstander van bijzonder onderhun angsten te overwinnen en ten volle te genieten wijs, ook al werd hen anders geadviseerd. “We hebben nooit spijt gehad van de keuze voor Blijdorp. De
van het leven, de liefde en de vriendschap.
juffen waren stuk voor stuk echt subliem! We ondervonden constant dat Anne-Sophie enorm vooruitging dankGrenzen verleggen
zij hen. De laatste vijf jaren bij juf Christa waren voor
Anne-Sophie’s ouders vertellen dat ze reeds vanaf
het eerste seizoen samen naar het programma ke- haar zelfs heel bijzonder. Voor ons mag deze juf op een
piedestal! Ze heeft Anne-Sophie op sociaal vlak zeer
ken: “Natuurlijk ging onze dochter op deze reis veel
goed begeleid, haar talenten leren ontdekken en geholnieuwe uitdagingen aan. Maar gewoon naar het propen om naar werkplekken te zoeken. Dankzij juf Christa
gramma op tv kijken, heeft haar enorm gestimuleerd.
Daardoor ging ze ook met ons op vakantie grenzen ver- kon ze aan een stage in het woonzorgcentrum in Lebbeke beginnen, vervolgens een opleiding volgens in Antleggen. We zijn ervan overtuigd dat dit programma
werpen als co-begeleider in een rusthuis, wat later dan
meerwaarde heeft en inspireert.”
weer leidde tot haar huidige job.” Anne-Sophie’s ouders benadrukken dat hun dochter voor een groot
In het derde seizoen werd Anne-Sophie reeds gecontacteerd door de programmamakers, maar haal- stuk geworden is wie ze nu is dankzij de begeleiding
in Blijdorp. “Een bonus is het multidisciplinair team dat
de ze net de selectie niet. Daarna heeft het prode leerlingen begeleidt. En gewoon onderwijs kan nooit
gramma een tijdje stil gelegen en geheel onverwacht mocht ze dan alsnog deelnemen aan het vijf- dezelfde aandacht geven.”
de seizoen. Anne-Sophie: “Ik wist niets op voorhand,
Ook nu, na haar doorstroming naar de volwassenpas op de luchthaven hoorde ik dat de reis naar Thailand ging. Ik kende Thailand wel al van een film van de werking, ziet Anne-Sophie haar huidige begeleiders
Kampioenen!” Voordien had Anne-Sophie wel al veel en de coaches voor het werk als houvast en vertrougereisd met haar ouders in Europa en deelgenomen wenspersoon in haar leven. Samen met hen begint
ze volgend jaar aan een nieuw hoofdstuk in haar
aan verschillende kampen.
leven: “We zijn blij dat Blijdorp steeds een stapje verder
zet en de gasten blijft stimuleren. We kijken uit naar het
Bezige bij
inclusief project PLEK35 in Dendermonde, waaraan
Nu Anne-Sophie terug thuis is, hoeft ze zich niet te
vervelen. Wanneer we haar ontmoeten, komt ze net Anne-Sophie ook zal deelnemen”, ronden AnneSophie’s ouders het gesprek af.
terug van de dagondersteuning in Blijdorp. 3,5 dagen in de week neemt ze er deel aan verschillende
ateliers. Anne-Sophie: “Vandaag was er bijvoorbeeld
wellness en werd ik verwend met hand- en voetmassa- Veel succes Anne-Sophie in Blijdorp, erbuiten en in
je sportprestaties!
ge. Ik neem ook deel aan de muziek- en sportateliers,
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Foto Anne-Sophie © vrt
Wie is Anne-Sophie?
De nu 28-jarige Anne-Sophie woont bij haar ouders in Lebbeke. Mama is daar apotheker en papa is longarts
in AZ Sint-Blasius. Anne-Sophie is erg sportief en heeft al een bronzen medaille veroverd op de Special
Olympics. Volgend jaar neemt ze deel aan de Special Olympics Wereldspelen in Berlijn en wil ze scoren in
het fietsen! Ze heeft haar vriendje Bram 8 jaar geleden leren kennen tijdens de Special Olympics in Antwerpen. Anne-Sophie omschrijft zichzelf als altijd vriendelijk, blij en gelukkig. En als het mooi weer is straalt ze
naar eigen zeggen. Verdriet en ruzie daarentegen liggen haar helemaal niet en ze heeft een hekel aan insecten en spinnen.

De avonturen van Anne-Sophie & co gemist? Je kan dit programma gratis herbekijken via de website
of de app VRT MAX.

Groepsfoto © vrt
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Reporter ter plaatse

Kennismaking met gebouw PLEK35
Op donderdag 15 september werd officieel de oplevering van ons gerenoveerd gebouw in de Sint-Rochusstraat te
Dendermonde gevierd, weliswaar in zeer bescheiden kring. De directie en raad van bestuur verwelkomden o.a. de
architect, de bouwheer, een delegatie van buren zoals het Begijnhof en de Volkswoningen en andere partijen die
betrokken waren bij de realisatie van dit grote verbouwproject dat de thuisbasis zal zijn van ons inclusief project
PLEK35. Ook de burgemeester van Dendermonde en de gasten van Blijdorp die in de straat wonen, waren van de
partij om al een kijkje te nemen.
Naast de lokale pers van Dendermonde was ook onze eigen reporter ter plaatse om een aantal vragen aan
de aanwezigen te stellen en enkele sfeerbeelden te maken:
Mijnheer Janssens, dit is een groot gebouw, wat komt hier allemaal?
“Ja, we hebben hier 1500 m² oppervlakte! Het gelijkvloers en de eerste verdieping
is voorzien als ontmoetingsplaats met ook dagwerking. De tweede verdieping is
voorzien voor residentiële huisvesting voor 7 bewoners. Bij het ontwerp hebben
we uiteraard gelet op veiligheid en duurzaamheid en diverse normen die zijn vastgelegd, maar tegelijkertijd hebben we hier een modern, hip pand van gemaakt,
met veel licht en ramen.”

Hendrik Janssens, de projectleider van de verbouwing.

Mevrouw Wauters, wat betekent dit project voor Blijdorp?
Binnen de volwassenwerking van Blijdorp doorliepen we vele groeifasen en
we pasten ons steeds aan op een kwalitatieve manier aan nieuwe uitdagingen. Maar jarenlang bleef er toch 1 grote droom sluimeren… Nu is die
droom werkelijkheid: binnen het beleidsplan van Blijdorp werden middelen
en medewerkers vrijgemaakt voor een heel uniek inclusief project. Samen
met alle deelnemers kijken we uit naar de start van PLEK35. Iedereen zal
hier zijn eigen vaardigheden kunnen ontplooien, bijleren en grenzen verleggen. Dat geldt trouwens niet alleen voor de gasten die deelnemen aan dit
project maar ook aan voor hun begeleiders en coaches.
Achteraan: Christine Wauters (l), afdelingshoofd dagondersteuning samen met Sylvie De Cuyper (m), horecaverantwoordelijke
PLEK35 en Myrite Van Cauteren (r), product verantwoordelijke PLEK35. Vooraan de deelnemers van de dagondersteuning die
hielpen in de keuken en met de bediening.

En vanwaar komt de naam PLEK35?
“De 35 komt van ons huisnummer! ‘Plek’ kan je op verschillende manieren invullen. Het wordt een plek om elkaar te ontmoeten, in het verwencafé, of tijdens
ateliers, workshops, teambuildings … En daarbij willen we ook een meerwaarde
zijn voor de buurt. Het wordt ook een plek om te genieten want we voorzien een
lekkere menukaart in ons verwencafé. Het zal een plek zijn met een unieke winkelervaring waar we de producten zullen verkopen die handgemaakt zijn door
de deelnemers van de ateliers in de dagondersteuning. O.a. ons kleiatelier verhuist naar een nieuwe ruimte, beneden in PLEK35. Maar eigenlijk is het een plek
voor iedereen: jong en oud, met of zonder beperking… We zijn in de toekomst
van plan om workshops te organiseren en we zullen ook bv. onze vergaderzaal
ter beschikking stellen of verhuren aan andere organisaties.”
Wanneer gaan jullie van start?
“Dat zal ergens begin 2023 zijn. Maar we gaan stapje voor stapje en geven de
deelnemers en de Blijdorp-medewerkers genoeg tijd om te groeien in deze nieuwe werkervaring, omdat we het goed willen doen. Het zou dus kunnen dat we in
een eerste fase onze openingsuren beperkt houden en ook daarom gaan we
nog niet meteen veel promotie maken.”

Christine Wauters met
burgemeester van
Dendermonde Piet Buyse

Mijnheer de burgemeester, kent u Blijdorp goed?
“Zeker, ik ben er fier op dat wij in Dendermonde zo’n sterke zorgpartner hebben, want ik spreek graag over
‘zorgzaam Dendermonde’.”
Wat vindt u van dit gebouw ?
“Ik heb tijdens mijn speech mijn bewondering voor dit hip, industrieel gebouw niet onder stoelen of banken
gestoken. Wat een metamorfose, proficiat aan iedereen! Ik ken de geschiedenis van de Sint-Rochusstraat
heel goed en weet hoe het gebouw er vroeger uitzag toen het nog de panty- en kousenfabriek Jovanda was.
Dat was hier trouwens in de 19e eeuw een straat met veel bedrijven, fabriekjes en brouwerijen. Tof dat hier
nu terug zo’n mooi project ontstaat!”
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Reporter ter plaatse

Dag Diane, jij bent hier vandaag al aan het werk achter de toog?
Ook in de toekomst?
“Ja, en met veel plezier! Ik wil graag werken in PLEK35 en kijk er vooral naar uit om
een praatje te maken met de bezoekers!”
En jij Vera?
“Ja, dat gaat zo tof zijn om veel nieuwe mensen te ontmoeten!”

Diane en Vera, deelnemers dagondersteuning en bewoners leefgroep Rochus

Originele bedanking voor Hendrik en Kamiel Janssens
Het bestuursorgaan van Blijdorp (nieuwe naam voor raad van bestuur) wilde ter gelegenheid van de pre-opening van PLEK35 ook
twee personen expliciet in de bloemen zetten.
Ondervoorzitter van het Blijdorp-bestuursorgaan dr. Chistine Van
Mol huldigde eerst projectleider Hendrik Janssens. Hendrik Janssens werd in 2015 interim technisch directeur in Blijdorp en dr.
Van Mol loofde uit naam van het gehele bestuur zijn gedrevenheid en professionaliteit om lopende en nieuwe (ver)bouwprojecten uit het Masterplan te begeleiden.
Broer Kamiel Janssens was 19 jaar lang bestuurder van Blijdorp en
legde in juni jl. deze functie neer. Dr. Van Mol bedankte hem o.a.
voor zijn ‘wijze woorden, technisch inzicht, probleemoplossend
vermogen, bijdrage aan bouwprojecten’ die van onschatbare
waarde voor onze organisatie zijn. Daarnaast was hij ook een gedreven bezieler van Blijdorp Roemenië.
Om hun inzet voor Blijdorp blijvend te herdenken, werd er vooraan in PLEK35 een origineel bedankbord opgehangen.

Onze reporter ter plaatse maakte ook nog enkele foto’s van het gebouw zelf.
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Goed om weten

Tip: Infomomenten Gezin en Handicap
We wijzen jullie graag op enkele workshops, cursussen en infomomenten die binnenkort bij Gezin & Handicap vzw op stapel staan.
Op het programma staan zowel live-momenten her en der in Vlaanderen als ‘webinars’. Aan bod komt dit
najaar onder andere:

9/11
16/11
19/11
9&23/11
24/11
12/12

Webinar
Inspiratieavond
Studiedag
Digitale vorming
Infomoment
Webinar

Vraag het aan de vrederechter
Brus bewust!
‘Wat na ons?’
SMOG - Spreken Met Ondersteuning van Gebaren
Communiceren met brussen over ‘wat na ons’?
Een stichting of maatschap voor je kind met een handicap

Info en inschrijven webinars: https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/

Info en inschrijvingen infomomenten op locatie en digitale vormingen:
https://www.gezinenhandicap.be/infoavonden
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Goed om weten

Vereenvoudigde procedure om de ondersteuningsbehoefte te
evalueren van een kind met een beperking
De zorgtoeslag maakt deel uit van het Vlaams Groeipakket. Het komt bovenop
het basisbedrag, als het kind een beperking heeft en daardoor extra ondersteuning nodig heeft. De zorgtoeslag is bedoeld om de extra kosten voor die ondersteuning te betalen.
Bij elke aanvraag voor een zorgtoeslag, wordt de ondersteuningsbehoefte van het kind geëvalueerd. Een
arts van het agentschap Opgroeien gaat na in welke mate:
•
•

het kind moeilijker kan deelnemen aan het dagelijks leven;
het gezin daardoor bepaalde maatregelen moet nemen.

Het resultaat van die evaluatie is een puntenscore. Die puntenscore bepaalt of het kind recht heeft op de
zorgtoeslag en op welk bedrag.
Met de nieuwe, vereenvoudigde procedure wordt er een vaste puntenscore bepaald voor aandoeningen die
onder 5 clusters vallen. Zo moet de arts niet langer per individueel dossier de ondersteuningsbehoefte evalueren en een puntenscore toekennen. Daardoor worden heel wat dossier sneller behandeld.
Volgens de standaardprocedure wordt het puntenaantal individueel bepaald op basis van:
•
•

de verplichte documenten bij de aanvraag (psychosociale en medische inlichtingenformulieren, specifieke vragenlijsten);
een medisch onderzoek van het kind (via videogesprek, in de praktijk van de arts of bij je thuis).

Bij de clusterprocedure daarentegen, wordt er automatisch een vast puntenaantal toegekend, als het
kind een beperking of aandoening heeft die tot een van de 5 clusters behoort.
Voor welke aandoeningen?
•
•
•
•
•

ADHD en/of ASS met een normale tot zwakke begaafdheid;
een mentale retardatie;
een mentale retardatie én ADHD en/of ASS;
diabetes;
visusstoornissen of gehoorstoornissen.

Wat moet je doen?
Niets bijzonders. Je moet de zorgtoeslag aanvragen volgens de gewone procedure.
Op basis van de gegevens van je aanvraag, bepaalt de evaluerend arts of je kind tot een van de 5 clustergroepen behoort.
In dat geval gebeurt de evaluatie automatisch. Je krijgt het resultaat van de evaluatie en de beslissing over
de zorgtoeslag direct in je e-box of per brief.
Als je kind niet in aanmerking komt voor de clusterprocedure, dan gebeurt de evaluatie volgens de standaardprocedure.
Je vindt meer informatie over:
• de vereenvoudigde procedure, op de website van het agentschap Opgroeien ;
• de aanvraagprocedure voor de zorgtoeslag, op de website van het Groeipakket ;
• de evaluatie van de ondersteuningsbehoefte, op de website van Kind en Gezin.
Sociale dienst MFC Buggenhout
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Familienieuws

Otis
Romi
Amber
Lio
Renée
Cil
Dietske

Henriëtte Vercauteren
Angèle Goossens
Bart Cooman
Sidonie Boxstael
Lut Buysse
Alma Claus
Maria Wyns
Jenny Maes
Marie-Jeanne Van Lierde
Jan Van Thienen
Marc Dupon
André De Schryder
Patrick Desante
Cyriel Quintelier
Kris De Beule

kleinzoon van Els De Roeck (medische dienst, Mira)
kleindochter van Geert Troch (begel. DC, Bal)
Rita Sarens (adm. medew., Bug)
kleindochter van Kris Sergoynne (leerkracht BUSO, Bug)
kleindochter van Arlette Van Trier (med. personeelsdienst, Bug)
dochter van Ilona Buyst (begel. home, Rochus)
zoon van Marijke Bauwens (TL Jasmijn, Bal)
dochter van Annelieke Soete (begel. homes, Bal)

°24/06/2022

schoonmoeder Ria De Puysseleir (nachtdienst, Bal)
grootmoeder Ilona Buyst (begel. Rochus)
vader Kristien Cooman (begel. home, Bal)
moeder Daniëlle Huylenbroeck (medewerker op pensioen, Bug)
(medewerker op pensioen, Bal)
grootmoeder van Veerle Annaert (bewoner home, Bal)
grootmoeder van Midas Moens (deelnemer DC, Bal)
schoonmoeder Daisy Baeck (afdelingshoofd wonen, Bal)
moeder van Peter Van Keer (technische dienst, Bal)
schoonmoeder van Margot Bieseman (onthaal, Bal)
(medewerker op pensioen, Bal)
dooppeter van Evy Van Keer (begel. homes, Bal)
schoonbroer van Lut De Decker (medewerker op pensioen, Bug)
vader van Kris De Schryder (directeur HR)
schoonvader van Geertrui Van Praet (kiné onderwijs, Bug)
echtgenoot van Tansy De Smedt (medewerker boekhouding)
vader van Marianne Quintelier (medewerker keuken)
(deelnemer DC, Bal)

†28/05/2022
†11/06/2022
†24/06/2022
†27/06/2022
†30/06/2022
†12/07/2022
†03/08/2022
†07/08/2022

°25/06/2022
°11/07/2022
°08/08/2022
°10/08/2022
°25/08/2022
°08/09/2022

†16/08/2022
†29/08/2022
†03/09/2022
†05/09/2022
†10/09/2022
†11/09/2022
†19/09/2022
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