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VOORWOORD
Niets omtrent de nieuwe financieringsregeling van de sector van mensen met een
beperking – de Persoons Volgende Financiering - wordt meer fout geïnterpreteerd
door (sociale) media, kranten en sommige politici. Het is een kluwen van halve
feiten, gebrek aan dossierkennis en politieke recuperatie. Toch spreken we hier over
een zeer belangrijk aspect in onze samenleving: de zorg voor de minder gelukhebbenden onder ons. De keuze voor een Persoonsvolgend Budget voor mensen
met een beperking vertrok van een aantal opties:
- De medemens met een beperking meer autonoom maken, meer betrekken in het
sociale leven, meer keuzevrijheid geven voor welk soort hulp hij/zij wil kiezen en de
vrijheid hebben om de aanbieders van deze hulp zelf uit te kiezen.
- De “ markt “ van de hulp vrijmaken en dereguraliseren drijvend op de principes
van de vrije markt en met de hoop dat hierdoor een prijscorrectie van de zorg naar
beneden toe zou kunnen doorgevoerd worden.
- Uiteraard werd niet van de daken geschreeuwd wat de uiteindelijke bedoeling
was: het globale subsidiebudget van de overheid te laten inkrimpen ondermeer door
een splitsing na te streven tussen werkingskosten en onroerende investeringen ( en
deze laatste zoveel mogelijk te situeren binnen de privé markt ).
Op zichzelf spreken we hier over een nobel doch tevens economisch gedreven doel.
Maar op welke realiteit stevenen we af ?
- Het systeem van een Persoonsvolgend Budget ( PVF ), verder genaamd de “
Rugzak “ van een persoon met een beperking kan goed werken voor die mensen die
geen hulp nodig hebben voor het beheren van dergelijk persoonlijk budget. Veel
mensen met een beperking hebben hierbij echter concrete hulp nodig. Dit kost geld
en geeft impliciet macht aan diegenen die bijstand leveren aan het beheer van
dergelijke budgetten.
- Het bepalen van de begroting voor dergelijke budgetten op Vlaams niveau is nog
totaal niet afgestemd op een totale inschatting van alle Rugzakken. De achterstand
in het toekennen van de Rugzakken is bijna dramatisch te noemen en maakt dat de
wachtlijsten kunstmatig groeien. Daarbij komt dat deze situatie evengoed kunstmatige leegstand van beschikbare woonheden in de reeds bestaande voorzieningen
creëert en in diezelfde voorzieningen leidt tot substantiële financiële verliezen. Een
bijkomend effect is dat mensen met een beperking die dringende hulp nodig hebben
terecht komen in woon -en zorgcentra voor bejaarden. Deze woon -en zorgcentra
beschikken nauwelijks over de kennis en de nodige uitrusting om mensen met een
beperking de juiste hulp te kunnen verlenen.
- Een ander pervers effect is het feit dat op voorzieningsniveau de mensen met
meer inkomen nu minder moeten bijleggen dan vroeger en dit ten koste van de
mensen met een beperkt eigen inkomen die meer uit eigen zak zullen moeten
bijleggen dan vroeger. Aangezien zij deze eigen middelen niet hebben zullen zij zich
onvermijdelijk moeten wenden tot de plaatselijke OCMW’s.
- De voorzieningen zelf zullen om rendabiliteitsredenen hun activiteiten moeten
uitbreiden, differentiëren en rentabiliseren. Op zichzelf is dit geen slechte oefening
maar het mag ons niet afleiden van onze centrale opdracht. “ Schoenmaker blijf bij
je leest “ !
Ik heb geen glazen bol om in de toekomst te kijken, maar een goed gevoel omtrent
de situatie heb ik zeker niet.
Tot slot wil ik met nadruk alle medewerkers, bestuurders, sponsors en vrijwilligers
opnieuw bedanken voor jullie hulp en inzet. Zonder jullie had Avalon niet kunnen
geboren worden en verder zijn missie kunnen uitvoeren.
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MEDEWERKERS
Cijfers
Mannen
22.4%

Avalon telt 49 medewerkers waaronder 38 vrouwen, verspreid over de
diensten: begeleiding (dag en nacht), administratie, paramedici, keuken
en logistieke diensten. Gezien "zorg" onze kernactiviteit is, is het niet
verwonderlijk dat ongeveer 90 % van onze medewerkers een (ver)zorgende taak hebben.
De gemiddelde leeftijd bedraagt 40,39 jaar. Iedere medewerker zet elke
dag opnieuw zijn beste beentje voor om van Avalon een echte thuis te
maken.

ONZE
Preventie
MEDEWERKER
S

Vrouwen
77.6%

Speciale aandacht werd besteed aan CPR en EHBO: CPR en balloneren
– AED – veiligheidshouding, de urgentiekar, lichaams-parameters
inschatten: temperatuur, saturatie, bloeddruk, wonden verzorgen, verschillende prikpennen en glucometers, wat te doen bij een prikongeval,
arbeidsongeval, palliatieve situaties en comfortzorg.
In samenwerking met de syndicale afvaardiging werden de personeelsleden
? anoniem bevraagd over de verschillende aspecten van ‘ welzijn
op het werk’. We stelden een beoordelings- en vragenlijst voor hen op
(op basis van SOBANE-strategie). Na verwerking kwamen er dan
aandachtspunten naar voren die werden vertaald naar werkpunten.
In samenwerking met de brandweer plannen we in 2019 een brand- en
evacuatieoefening. De doelstelling hierbij is de procedurekennis effectief
te testen en eventueel bij te sturen. Daarnaast zullen we in 2019
proberen om, naast de werknemers, ook de bewoners samen met
vrijwilligers en eventueel het netwerk meer te betrekken bij deze
oefeningen.

Voltijds
30.6%

Deeltijds
69.4%
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Opleiding
Gedurende 2018 volgden 37 medewerkers een training en/of
opleiding intern of extern. In totaal komt dit neer op 290,5
opleidings-uren of gemiddeld 7,85 u per medewerker. In 2019
zetten we in op interne vorming omdat deze meer mogelijkheden
biedt tot grotere participatie van de medewerkers.

opleidingsuren
medewerkers
gemiddeld per medewerker
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Begeleiding
2018 bracht heel wat verandering. Zo werden effectieve
uurregelingen van verschillende diensten aangepast, werden
vervangingsdiensten afgeschaft zodat iedere begeleider meer
zekerheid heeft rond “vrije weekends”.
Bij onverwachte afwezigheden, in verlofperiodes, op opleidingsdagen, … rekenen we op de flexibiliteit van de medewerkers
zodat een goede begeleiding en verzorging wordt gegarandeerd.
Het wekelijks overlegmoment zorgt ervoor dat lopende zaken op
korte termijn worden opgevolgd. Op die manier kunnen concrete
afspraken waar nodig, snel bijgesteld worden. Anderzijds zorgt
het overleg in kleine groepen ervoor dat regelmatig
onderwerpen hernomen worden, zodat ieders mening gehoord
wordt. Dit draagt bij tot meer betrokkenheid en inbreng.
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MEDEWERKER
S
?

"Begeleiden doe je nooit alleen
… samen sterk met een
positieve kijk op de toekomst."
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VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRS
Vrijwilligers
In Avalon zijn er 32 vrijwilligers actief.
Zonder deze vrijwilligers is Avalon niet
wat het is. Ze maken integraal deel uit
van onze werking. En hoewel we er
meer van kunnen gebruiken is het
belangrijk dat we hen ondersteunen in
het vrijwilliger zijn.
Soms hebben vrijwilligers een persoonlijke band met Avalon omdat ze voor
hun geliefde zorgen.

Fietsvrijwilligers
Maaltijdvrijwilligers
Vrijwilligers activiteiten en vervoer
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"20 jaar geleden had ik al het idee om vrijwilligerswerk te
doen. In mijn jeugdjaren heb ik in de jeugdbeweging de
gedachte mee gekregen dat je moet zorgen voor de medemens die het niet zo goed heeft als wij.
Hoe heb ik Avalon leren kennen? Door mijn vrijwilligerswerk
bij de minder mobiele centrale (MMC). Vermits ik een grote
aangepaste wagen had, kreeg ik de opdracht van de MMC
om voor Avalon bewoners te vervoeren. Toen mijn
echtgenote door omstandigheden zelf zeer hulpbehoevend
werd en opgenomen werd in Avalon is mijn vrijwilligerstaak
dan ook gegroeid. Na mijn ritten voor de MMC kwam ik op
bezoek bij mijn vrouw en begon ik er te helpen. Na een tijdje
voelde het contact met de bewoners en de begeleiders zo
goed dat ik mij hier zelfs thuis begon te voelen. Men heeft
dan in Avalon een vrijwilligerscontract opgesteld. Ik kom ook
in contact met andere vrijwilligers waar ik heel goed mee
opschiet en die ik als vrienden beschouw.
Aangezien begeleider zijn een zware job is, heb ik kunnen
vaststellen dat een helpende hand daar ten zeerste gewaardeerd wordt. Dat doet deugd en motiveert mij om vrijwilliger
te zijn.
Zelfs nu mijn vrouw overleden is, blijf ik het vrijwilligerswerk
voortzetten. Natuurlijk is dat vreemd maar ik ben in Avalon
goed opgevangen. Af en toe heb ik nood aan een goed
gesprek en ik weet dat ik bij iedereen terecht kan om mijn
hart te luchten. Ik ben blij dat ik hier terecht ben gekomen
en dat ik na het overlijden van mijn vrouw de draad terug heb
opgenomen. "

"Al zingend en fluitend zorg ik voor wat
plezier in Avalon."
Felix
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Stagiairs
Als stagiair leer je de visie van de voorziening beter
kennen en je merkt hoe we deze implementeren bij
het werken met de bewoners. Een stagiair maakt in
Avalon kennis met verschillende problematieken (MS,
ALS, NAH, CP,…). Hij/zij leert hoe ermee om te gaan
door er dagdagelijks mee te werken. De theorie wordt
in de praktijk gebracht. Stagiairs krijgen in Avalon een
opleiding rond rugsparend werken. Onze interne tilcoaches leren hen tiltechnieken en onderwijzen de
stagiair in het gebruik van alle mogelijke hulpmiddelen
die in Avalon ter beschikking zijn.
Stagiairs vind je terug in alle afdelingen van onze
werking. Op de verpleegkundige dienst geven we de
studenten verpleegkunde graag de kans om te
ervaren wat men op een sociale werkplaats kan
betekenen.

Bij Avalon kunnen de studenten verpleegkunde niet
enkel de aangeleerde wondzorgtechnieken oefenen
onder begeleiding,maar leren ze ook vergaderingen
leiden, ze oefenen gesprekstechnieken en leren
verslagen maken. Dit is een combinatie waarvan vele
studenten versteld staan. Deze studenten zijn onze
toekomstige hulpverleners, dus zeker de investering
waard.

stagiairs begeleiding
stagiairs ergo
stagiairs sociaal werk
stagiairs verpleegkunde
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Lotte, stagiaire ergotherapie
"De meeste sprookjes starten veelbelovend-mooi,
beschrijven dan een erge gebeurtenis, en eindigen
met wonderbaarlijk geluk. Mijn verhaal lijkt de
omgekeerde richting te volgen:
’t Begon nl. met dat wonderbaarlijke geluk,
aangezien ik na een jarenlange stressvolle periode in
de diergeneeskunde, samen met de man van mijn
leven, Willem Huylebroeck, een gezamenlijk
sprookjespad kon beginnen aanleggen. Dat plan
werd dan in 2014 plotsklaps van de baan geveegd
door een aanrijding te fiets, die ons beiden in een
coma bracht; hetgeen hem het leven kostte en mij
heel wat revalidatie daarna.
Hoewel de afgelegde weg niet evident was sinds die
rampzalige dag, lijkt mijn levenspad momenteel
opnieuw zachtjesaan veelbelovend te worden. En
wel om de volgende redenen: Roger, een andere
gemotiveerde vrijwilliger bij Avalon, leerde mij terug
fietsen (en terug te leven:), en zo introduceerde hij
mij in Avalon. Hier kwam ik opnieuw in contact met
ergotherapie, hetgeen ik zelf in mijn revalidatie ook
volgde, maar hier dan op een andere manier (kort
door de bocht, draait deze therapie rond
‘handelingen’; iemand na een incident opnieuw
tevredenheid laten ervaren via zelfstandig handelen).
Mijn interesse was gewekt; na mijn eigen revalidatie
liet ik het dierenartsenleven achter mij, om
ergotherapie te gaan studeren in Brussel. Die eerste
stappen in de zorgsector, deden mij voelen dat deze
sector eigenlijk beter bij m’n karakter past, zodat ik
geen spijt kreeg van de carrièreswitch.

En zo kabbelde mijn leven verder naar het 2e jaar
ergo, waarin het aandeel stage toenam.Één van de
stage-opties bleek vzw Avalon te zijn, en de keuze
was snel gemaakt! In dec. ’18 mocht ik dan drie
weken in het kielzog varen van de ergotherapeuten
Nathalie en Meike.
Zowel mijn contact met de bewoners zelf, als met al
de opvoeders en medewerkers, is tijdens mijn
vrijwilligerswerk altijd heel aangenaam geweest, en
dat was tijdens deze periode als ergo-stagiaire niet
anders! Ik kreeg in die weken een betere kijk op de
dagelijkse regelingen die Nathalie en Meike moesten
treffen, dit voor zowel de groepssessies met
meerdere bewoners, als voor de individuele
ergotherapeutische zorg. Voor de groepssessies bvb,
denk ik aan enkele kooksessies, de G-sport-karate, of
het tuinatelier. Voor de individuele ergotherapie,
kwamen bvb verschillende rolstoelaanpassingen aan
bod, de autonome mobiliteit binnenin Avalon, de
opvolging van zit-/ligortheses, de digitale
mogelijkheden om een leeshobby te kunnen
behouden, enz…

"Zoals in eender welke sector, merkte
ik een wezenlijk verschil tussen studie
en praktijk, maar de basis, de rode
draad in beide werelden bleef voor mij
wel dezelfde: iets betekenen voor
andere mensen…"
En ’t is diezelfde draad, die volgens mij alle Avalononderdelen bijeen houdt en ook de werknemers,
vrijwilligers en bewoners met elkaar verbindt…"
Lotte
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ONDERSTEUNINGSVORM:
WONEN
Avalon biedt als vergunde zorgaanbieder een kleinschalige woonvorm
aan in het groene Buggenhout. Onze infrastructuur is volledig aangepast
aan het comfort van volwassen rolstoelgebruikers en wij hebben ervaring
met het begeleiden van mensen met een hoge ondersteuningsnood. Je
kan bij ons terecht voor intensieve woonondersteuning op korte en lange
termijn. Ook wie nood heeft aan een break, bieden we een oplossing. Het
gebeurt wel eens dat ouders, partner of familie op reis gaan of naar het
ziekenhuis moeten. Op deze momenten bieden wij tijdelijke dag- en
woonondersteuning aan. Wij bieden een huiselijke omgeving aan met
huisbereide maaltijden, aangepaste infrastructuur, oproepbare
ondersteuning en dit 7/7 dagen, 24u/24u.
De samenwerking met externe diensten werd uitgebreid. Zo werken we
sedert 2018 met 2 verpleegkundige diensten om bewoners te verzorgen:
OTV en Nadine Sertijn. Het wondzorgteam van Lebbeke verleende bij
enkele bewoners hun expertise.

Niet - rechtstreeks
toegankelijke hulp
In het voorjaar 2018 woonden 29 cliënten in
Avalon. Tijdens de maand december moesten we
tot onze spijt afscheid nemen van 2 bewoners
waardoor we het jaar afsloten met 27 bewoners.
De dames vormden een kleine meerderheid ten
opzicht van de heren (14 - 13).
In 2018 kwamen 2 personen voor korte tijd logeren. Met een capaciteit van 30 kamers komt dit
neer op een gemiddelde bezetting van 28,13
bewoners. De gemiddelde leeftijd is 52 jaar.

Rechtstreeks
toegankelijke hulp
In 2018 kwam 1 persoon voor een tijdje logeren.

28,13
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UIT HET LEVEN
GEGREPEN
Pascal Jacobs

Ik ben bewoner in Avalon sedert juni 2017. Ik had een
hele grote zorgvraag en ben lange tijd op zoek geweest
naar een gepaste voorziening. Ik werd beademd en dit
maakte mijn zoektocht nog moeilijker.

UIT HET LEVEN
GEGREPEN

Ter voorbereiding van mijn verhuis, kwamen medewerkers van Avalon op voorhand met mij kennis maken in
het revalidatie-centrum. Zij kregen er een opleiding rond
mijn beademing.
Communiceren was moeilijk. Ik kon niet spreken, dus
begeleiders moesten liplezen. Na verloop van tijd,
verliep dit steeds vlotter.
In Avalon kiezen we zelf onze kinesist en ik koos voor
Tomas. Het klikte meteen tussen ons. Alle behandelingen gebeurden in eerste instantie van uit mijn bed.
Tomas had een duidelijke strategie en hij was er van
overtuigd dat hij mij beter kon maken. Ook de ergotherapeuten van Avalon hielpen mee zoeken naar
mogelijkheden om mijn leven comfortabeler te maken.
Mijn eerste doelstelling was om van de beademing te
geraken. Dit verliep natuurlijk niet van een leien dakje.
Het was heel belang-rijk dat ik opnieuw vertrouwen
kreeg in alles en iedereen. Het heeft dan ook enkele
maanden in beslag genomen, maar het is mij gelukt.
Geleidelijk aan begon ik opnieuw gevoel te krijgen en
werd het mogelijk om mij meer te bewegen.
Avalon organiseerde ondertussen verschillende
activiteiten: de Avalon barbecue, het jaarlijks eetfestijn,
de zomerbar, uitstappen met bewoners… Helaas moest
ik dit allemaal aan mij laten voorbijgaan. Ik werd wel van
alles op de hoogte gehouden en genoot achteraf van de
verhalen.
Na een jaar keihard werken aan ademhaling en
mobiliteit werden mijn inspanningen beloond. Ik kan
terug praten en ik ben mobieler geworden. De
communicatie met mijn familie en hulpverleners verloopt
een stuk beter. Dit is een verrijking. Dit alles maakt het
mogelijk om opnieuw te gaan revalideren.

Vanuit Avalon werd onmiddellijk alles in het werk
gesteld om een nieuwe rolstoel aan te vragen, zodat
ik meer bewegingsvrijheid kreeg.

"Nu ik niet meer aan mijn bed
gekluisterd ben, merk ik ook dat we
in Avalon alle vrijheid krijgen om
ons leven in te richten zoals wij dat
wensen."
Er wordt overleg gepleegd tussen bewoners en
personeel. Er worden zwemsessies georganiseerd en
er worden individuele aandachtsmomenten ingepland
voor de bewoners.
Door de doorgedreven revalidatie heb ik mijn eerste
passen kunnen zetten. Mijn grootste doelstelling is
nu om meer en meer zelfstandig te worden. Wanneer
mij dit lukt, is het misschien ooit mogelijk om terug
zelfstandig te wonen. Ik zal nooit vergeten welke rol
Avalon in dit alles heeft gespeeld.

"Ik kan met een gerust hart zeggen
dat in Avalon al het nodige gedaan
wordt om het de bewoners zo
aangenaam mogelijk te maken.."

Waarvoor dank,
Pascal
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ONDERSTEUNINGSVORM:
DAGBESTEDING
Avalon biedt elke weekdag activiteiten aan. Iedereen met een (vermoeden
van) beperking kan hier aan deelnemen, ook personen die niet in Avalon
wonen. Onze professionele begeleiders, ergotherapeuten en kinesist
organiseren een breed scala aan allerhande activiteiten. Samen koken,
knutselen, aan sport doen, verven, wandelen, daguitstappen maken, .... Dit
activiteitenaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd naar de wensen
en behoeften. Toppers van 2018 waren: de zomerbar en de themaweek
(Hawaii).
Voor wie verstandelijk of fysiek bepaalde dingen niet (meer) kan doen,
verbreden we met behulp van aangepaste materialen en hulpmiddelen de
mogelijkheden. Er zijn specifieke momenten waarbij er individueel tijd wordt
gemaakt voor vrijetijdsinvulling. Samen een zoektocht doorlopen, hulpmiddelen opsporen indien nodig, aanpassingen uitvoeren. We nemen graag
deel aan activiteiten door externen georganiseerd en zoeken organisatoren /
activiteiten die aansluiten bij de vragen van de bewoners.
Gedurende alle activiteiten staat het vergroten van zelfstandigheid en levenskwaliteit van de bewoner centraal. Door middel van zinvolle, gestructureerde,
creatieve opdrachten en mede door een individueel aangepaste houding
trachtten we de bewoners te activeren, stimuleren en te ondersteunen in zijn /
haar creatieve, persoonlijke, motorische en sociale ontwikkeling
Daarnaast proberen we bewoners nauwer te betrekken bij het “dagelijkse
leven” in Avalon. De helpende handen zijn in het leven geroepen om dit te
realiseren. Hulp bij kleine taakjes, afwas, was plooien, … Het bevordert het
groepsgevoel en werkt stimulerend in de zin naar gedeelde
verantwoordelijkheid.

Niet - rechtstreeks toegankelijke hulp
Onze bewoners krijgen een aanbod van activiteiten
die door een goede samenwerking tot stand kan
komen. Niet alleen het samenwerken van de
personeelsleden is belangrijk, maar ook de
samenwerking met vrijwilligers en het netwerk van
de bewoner spelen hierin een cruciale rol.

28,13

Rechtstreeks toegankelijke hulp
Personen met een (vermoeden van) beperking die
niet in Avalon verblijven kunnen aansluiten bij de
activiteiten die worden aangeboden. Wij mochten in
2018 3 personen verwelkomen.
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ONDERSTEUNINGSVORM:
DAGBESTEDING
Onze activiteiten
KOOKATELIER
Een druk bezochte activiteit. Het eindresultaat wordt diezelfde
avond of de dag nadien geproefd door alle bewoners. Dit
stimuleert het groepsgevoel en het gezellig samenzijn. Zo
smulden we onder andere van zelfgemaakte worteltaart.

PAARDRIJDEN
Op 3 km van onze woonvoorziening ligt een aangepaste manege
met tilsysteem en met uitzonderlijk brave paarden. Onze kinesiste
en ergotherapeute begeleiden het aangepast paardrijden /
hippotherapie.

ZWEMMEN
Geïnteresseerde bewoners kunnen zich inschrijven om te
gaan zwemmen in het aangepaste zwembad ’t Dolfijntje in
Willebroek. Onze kinesiste zorgt voor professionele begeleiding.

FEEL-GOOD MOMENT
Een feel-good moment op maat van elke bewoner ! Ontspannen
in onze gezellige relaxatieruimte, een wandeling of borstelsessie
van onze instellingshond Irma, een extra crea-namiddag, een
handmassage, een bezoekje aan onze zomerbar, een gezel28,13
schapsspel, soundmassage, een luisterverhaal, …. . .

TUINATELIER
De deelnemers zijn volledig betrokken in het hele proces:
‘tuinoverleg moment’, aankoop zaadjes, inrichting tuin, keuze
groenten en bloemen, … . De oogst van de groenten wordt
nadien gebruikt tijdens het kookatelier. Met liefde geplant,
verzorgd en geoogst – dat proef je!
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ONDERSTEUNINGSVORM:
DAGBESTEDING
Onze activiteiten
CREA ATELIER
Al jaren een vaste en erg gewaardeerde activiteit: schilderen,
papier scheppen, vilten, bloemschikken, découpage, glasschilderen, … op maat en volgens de individuele mogelijkheden.
Inclusief crea workshop door externen.

G-KARATE
Dit wordt georganiseerd binnen Avalon en gegeven door twee
enthousiaste lesgevers. De G-karate geeft motorisch en mentaal
aangename uitdagingen. Deze positieve ervaringen maakt de
deelnemers weerbaarder.

MASSAGE
Op uitdrukkelijke vraag wordt er ook individuele ontspannende
en/of therapeutische massage aangeboden. Gemiddeld gaat er
één sessie per twee weken door. Massage helpt spierstijfheid en
spasticiteit te voorkomen en brengt mentale rust.

INDIVIDUELE OEFENSESSIE KINE OF ERGO
Hierbij worden vooral handelingen/activiteiten ingeoefend waarbij
extra begeleiding nodig is. Bijvoorbeeld: transfers maken,
stappen, zelfstandig eten met aangepast bestek, werken met
(spraak)computer en -software, … . .Daarnaast kan er gebruik
28,13
gemaakt worden van het sta-apparaat en de motomed.

FIETSEN
Avalon beschikt over twee aangepaste fietsen: een rolstoelfiets
en een Fun2Go. Deze laatste wordt gebruikt voor mensen die nog
voldoende fysieke mogelijkheden hebben om mee te trappen. We
helpen onze bewoners graag zoeken naar begeleiding of een
vrijwilliger die mee wil fietsen.
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ONDERSTEUNINGSVORM:
DAGBESTEDING
Onze activiteiten
Tijdens de zomermaanden organiseren we jaarlijks drie
CREA ATELIER
daguitstappen.
Al jaren een vaste en erg gewaardeerde activiteit: schilderen,
papier scheppen, vilten, bloemschikken,
découpage,
glas- op Stappeshof, een melkveebedrijf
In 2018 waren
we welkom
schilderen, … op maat en volgens
de
individuele
mogelijkheden.
in Merchtem, We gingen op uitstap naar de Koninklijke
Inclusief crea workshop door externen.
Serres en naar de dierentuin Planckendael. Met hele mooie
herinneringen en verhalen kwamen we terug naar huis !

G-KARATE
Dit wordt georganiseerd binnen Avalon en gegeven door twee
enthousiaste lesgevers. De G-karate geeft motorisch en mentaal
aangename uitdagingen die positieve ervaringen aanreikt en
deelnemers weerbaar maakt.

Tijdens de zomermaanden organiseerden we
tweemaal een wandeling naar Buggenhout
Bos inclusief een verdiende pick-nick.
Met plezier namen we deel aan de G-sportdag
in Dendermonde, Boccia tornooien en
wandeltochten. Onze bewoners proefden van
de nieuwe sport Krolf.

28,13
Bewoners kunnen kiezen om zich in te schrijven voor
een georganiseerde groepsreis of ze kunnen opteren
voor een individuele reis. In beide gevallen staan we
paraat om indien nodig te helpen met de zoektocht
naar een geschikte vakantie, samenstellen van de
vakantie, zoeken naar hulpmiddelen indien nodig,
onze bewoners in contact brengen met de juiste
instanties, …. .
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MIJN
FIETSVAKANTIE
Interview met Noëlla Wuytack
Je gaat af en toe wel eens op vakantie, maar in
augustus heb je een sportieve
vakantie beleefd. Wat heb je juist gedaan?

UIT HET LEVEN
GEGREPEN
Ik ben op fietsvakantie geweest.

Was dit de eerste keer dat je aan een fietsvakantie
deelnam?
Het was inderdaad de eerste keer en dat maakte het
superspannend.
Hoe ben je op het idee gekomen?
Els, de kinesiste, had hierover informatie uitgehangen
op het prikbord in de leefruimte. Zij had me gevraagd of
dit niet iets voor mij zou zijn en aangemoedigd om deel
te nemen. Ik ben deze uitdaging aangegaan en wilde het
wel proberen.
Heb je je vakantie dan zelf geregeld?
Ik heb dat allemaal zelf geregeld. Ik heb mij ook laten
begeleiden in de MS-kliniek in Melsbroek, waar ik
revalideer. Ik vroeg ze of ik dit wel ging kunnen en of dit
mogelijk was voor mij.
Hoe heb je je voorbereid? Want ik denk toch dat het
lange tochten waren.
Ik wou vooraf lange fietstochten uitproberen maar de
hittegolf was hierin spelbreker. Bovendien kamp ik met
incontinentieproblemen. Dit werd opgelost door een
sonde tijdens de fietsweek, zo was ik wat meer
gerustgesteld. Uiteindelijk ben ik er toch in geslaagd om
nog verschillende fietstochten te plannen vooraf. Maar
50 km op één dag hebben we hier nooit gehaald. Tijdens
mijn vakantie zelf was het al wat aangenamer van
temperatuur en is alles gelukt. In die week legden we
250 km af en namen we één rustdag. We fietsten
dagelijks 50 km langs bijzonder mooie plekjes in
Meetjesland.

Dan heb je toch ook veel gezien of was het enkel
fietsen?
De vakantie was echt bedoeld om te fietsen en te
genieten van de buitenlucht en de natuur. We
vertrokken ’s morgens al om 9u en om 17u waren we
terug. We fietsten altijd lussen vanuit Maldegem waar
we in een jeugdherberg sliepen. Het fietsen ging heel
goed. ’s Avonds was ik moe en had ik mijn rust nodig
voor de volgende dagen. De andere reisgenoten
deden ’s avonds nog andere activiteiten, maar daar
heb ik niet altijd aan deelgenomen. Soms ging ik dan
eens kijken wat ze juist aan het doen waren. Maar die
tijd konden we gebruiken voor verzorging,
voorbereiding op de volgende dag en rust. Dit werd
aanvaard door de groep.
Was er een begeleider vanuit Avalon aanwezig?
Nee, er is een vriendin meegereisd. Zij heeft samen
met mij gefietst. Er waren ook nog begeleiders vanuit
de organisatie zelf. De andere deelnemers hadden
een mentale beperking en die mensen gingen al 10
jaar met elkaar op reis. Zij kenden elkaar al vrij goed.
Wij waren eigenlijk de vreemde eenden die er bij
gekomen zijn. Dat was voor hen ook iets nieuw, want
iemand met MS kenden ze niet goed. Een paar
begeleiders zijn ook eens op bezoek in Melsbroek
gekomen, om elkaar te ontmoeten. Mijn vriendin sliep
bij mij en verzorgde mij. Zij had dat ook nog nooit
gedaan, maar ik legde dit dan goed uit. Ik heb me ook
wel de vraag gesteld of dit ging lukken. Verder kwam
er een zelfstandige verpleegster die ik op voorhand
had gecontacteerd.
Zou je nog eens op fietsvakantie willen gaan?
Ik kijk al uit naar de volgende fietsvakantie. Dit was
voor mij een echte topvakantie. Het geeft me mentale
en fysieke kracht. Direct daarna was het Bike Rock in
Avalon, dit was even van het goede
teveel. Rusten was de boodschap, maar al snel kon ik
weer verder..
Bedankt Noëlla, voor dit interview!
Jill.
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ONDERSTEUNINGSVORM:
MOBIELE BEGELEIDING
Avalon vzw kan eveneens ambulante of mobiele begeleiding aanbieden. Bij ambulante begeleiding komt de persoon
met nood aan begeleiding naar Avalon. Bij mobiele begeleiding verplaatst een medewerker van Avalon zich naar de
personen met een handicap of hun netwerk..

Rechtstreeks
toegankelijke hulp
Tijdens 2018 ondersteunde Avalon 1 persoon via
mobiele begeleidingen.

1
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“ Een warme dank aan
iedereen die ons steunt ! ”

Avalon is steeds blij en dankbaar met een duwtje in de
rug door sponsoring.
Avalon of sympathisanten organiseerden een aantal
activiteiten en evenementen ten voordele van Avalon
vzw: een eetfestijn, de Avaloop, de fiets-tochten van
Avalon Bike Rock en een mini-kerstmarkt. Het is
steeds leuk te mogen vaststellen dat zoveel mensen
onze organisatie een warm hart toedragen.
Dit jaar werden we eveneens verrast met een legaat.
Deze formule laat toe aan de erflater om zijn erfenis
na te laten aan een vzw. Niet te verwarren met een
duo-legaat waarbij de erflater naast zijn erfgenamen
ook een goed doel naar keuze aanduidt. Op deze
manier dient de erfgenaam minder successierechten te
betalen.

In totaal werden er voor € 45.997,70 extra middelen
bijeengebracht voor Avalon. Deze middelen worden
ingezet voor activiteiten en materialen, aanpassing
van infrastructuur. Voor 2019 dromen we van een
aangepaste kitchenette en crosstrainer voor onze
bewoners.
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Avalon Bike Rock
Voor het organiseren van deze evenementen, die voor Avalon een aardig centje opleveren, willen wij
iedereen die heeft meegeholpen, iedereen die gesponsord heeft en iedereen die ons op enige manier
steunt, oprecht danken.
Wij gaan dit jaar de bezieler van Avalon Bike Rock eens extra in de bloemetjes zetten. Johan Cardoen
nam 18 jaar geleden het voortouw om een groot fietsevenement te organiseren. Hij had zich laten inspireren
door de MS Bike Tour in Amerika, waar hij zelf enkele keren aan deelnam. Hier ging de opbrengst van dit
groots event naar de Multiple Sclerose liga.
Johan stond mee aan de wieg van Avalon vzw en samen met een paar vrienden werden plannen gesmeed
om zo’n groots fietsgebeuren in Buggenhout te organiseren. De winst zou dan integraal naar Avalon gaan.
De fietsclub “ Avalon fietsers “ werd opgericht. Hun motto is: “fietsen voor het goede doel”.
En zo wordt in 2019 de 18de Avalon Bike Rock georganiseerd.

“ Dank u wel Johan, bedankt aan alle
medeorganisatoren, dank aan de
Avalon fietsers, dank aan alle
sponsors, dank aan de helpers… ”
Rita De Maeyer

GIFTEN
zijn altijd welkom op
BE92 0342 7685 3523
met vermelding van
gift + naam + adres
(als mededeling).
Vanaf €40 ontvang je een
fiscaal attest van ons.
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INVESTERINGEN

Onze engagementen
Zoals elke goede huisvader, dienen ook wij onze infrastructuur en uitrusting te onderhouden en te vernieuwen.
Bovendien werden er binnen onze sector klimaatengagementen ondertekend. Hiermee wordt het signaal
gegeven dat ook onze sector de klimaatverandering wil aanpakken.
Er werden 13 klimaatengagementen ondertekend. De sector streeft voor alle bestaande gebouwen naar een
jaarlijkse energiebesparing van 2,09% in 2030.
Avalon engageerde zich bij het Vlaams Energiebedrijf en liet een energieprestatiediagnose op maat uitvoeren.
Deze diagnose gaf ons een duidelijk beeld van de mogelijke energiebesparende maatregelen. Deze
mogelijkheden werden in een actieplan gegoten.

Volgende maatregelen werden op de planning gezet en
zullen uitgevoerd worden in 2019:
-

Plaatsing zonnepanelen
Relighting
Isoleren van de zolder van de pastorij

Op kleinere schaal proberen wij inspanningen te leveren
om milieubewuster te worden. We maken iedereen in
Avalon bewust van afval sorteren, door de aankoop van
een vacuummachine proberen we onze afvalberg te
verkleinen.
In 2018 realiseerden we een aantal zaken voor het
behoud en onderhoud van onze infrastructuur. Avalon
beschikt over 2 mooie historische panden. Het vroegere
klooster en pastorij. Deze beiden zijn beschermde
monumenten. Het klooster werd reeds vroeger
onderhanden genomen. In 2018 werd er een totale
gevelrenovatie van de pastorij gerealiseerd. De
dakkapellen werden vernieuwd.
Voor de werking investeerden we in nieuw IT-materiaal,
een aangepast toilet, een elektrische statafel en een
nieuw bed voor de cliënten.
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SAMENWERKING

Avalon vzw tracht steeds op een constructieve manier
samen te werken met verschillende externe zorgverleners
en diensten: kinesisten, huisartsen, medische teams,
thuisverpleging, mutualiteiten, collega-voorzieningen,
.................
Daarnaast vormen we samen met twee lokale collega's
vanuit onze expertise en deskundigheid een
laagdrempelig onthaalpunt voor mensen met een
(vermoeden van) een beperking in de ruime regio
Buggenhout en Dendermonde.
Wij zoeken samen naar een antwoord op elke vraag ofwel
door te informeren over de mogelijkheden, het aanbod in
de regio te verduidelijken,… Hiermee willen we ervoor
zorgen dat er kennis verworven wordt over de gepaste
ondersteuning voor de persoon met een (vermoeden van)
een beperking en zijn netwerk.

1
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
PVF (persoonsvolgende financiering).
Sinds 01/01/2017 is PVF een feit. Ondertussen wordt het stilaan duidelijk wat dit voor onze organisatie
betekent. We blijven overtuigd van het nobele doel van PVF maar stuiten ook op de nadelen van deze
gewijzigde manier van subsidiëring. We namen in 2018 afscheid van 2 bewoners. Het invullen van de
open plaatsen is geen sinecure. Het vinden van nieuwe kandidaten op zich is geen probleem, wel het
vinden van personen met een budget (rugzakje) is het probleem. Deze obstakels zijn niet alleen in
Avalon voelbaar, ook onze collega voorzieningen stuiten op deze problematiek. We moeten ons aanbod
meer kenbaar maken en aldus actief op zoek gaan naar mogelijke kandidaten met een budget.
Ondertussen maakt Avalon zich klaar om eind 2019 over te schakelen naar woon- en leefkosten. Er
moeten nieuwe dienstverleningsovereenkomsten opgesteld worden, de kostprijs moet bepaald worden,
de gevolgen voor onze “cliënten” moeten in kaart gebracht worden en het allerbelangrijkste, onze
cliënten moeten geïnformeerd worden. Daarom plannen wij in februari 2019 een infomoment voor alle
cliënten, familie, wettelijke vertegenwoordigers, bewindvoerders, netwerk, personeel… maw. allen die
begaan zijn met de zorg van de zorgvragers.

Medewerkers.
Medewerkers zijn het kapitaal van een organisatie. Ondersteuning en vorming van onze personeelsleden is dan ook heel belangrijk. In 2018 is de beslissing genomen om in te zetten op interne, verplichte
vormingen voor de medewerkers van Avalon. We kiezen voor interne vormingen omdat op deze manier
meer medewerkers bereikt worden. In 2019 staan volgende vormingen op de agenda: grenzen van de
zorg, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en gedragsstoornissen na een NAH.
Avalon betekent kracht, leven. Met zijn allen vinden we de kracht om overeind te blijven in deze
veranderende tijden waarin we onze missie en visie trouw willen blijven.

“ We willen in een huiselijke omgeving zorg blijven
geven aan mensen met een beperking. Avalon wil een
(t)huis zijn waar men zorg voelt! ”

CHILLA KEPPENS
DIRECTEUR

