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Dank u
 
Dit is het eerste wat bij mij opkwam: bedanken.
 
Dank aan alle bewoners die zich zeer begrijpend hebben opgesteld in de drie laatste
maanden.
 
Dank aan alle medewerkers voor hun dagelijkse inzet in de toch zeer veeleisende
omstandigheden.
 
Dank aan alle vrijwilligers voor hun begrip en geduld.
 
Dank aan de leidende ploeg voor hun professionalisme en duurzame aanpak.
 
En neen, het is nog niet voorbij en we zullen onze zeilen strak in de wind moeten
houden om de verdere koers zuiver te houden.
 
Daarbij komt dat we in de tijd die nu aanbreekt voor grote uitdagingen staan. De
noodzakelijke differentiatie en groei leidt tot belangrijke investeringen in de
nabije toekomst. De uitrol en opvolging van deze investeringen zal veel van
onze aandacht opeisen.
 
De overheid heeft met de nieuwe financieringsmethode onze taak zeker niet
gemakkelijk gemaakt. We hebben de laatste maanden gezien hoe sterk en
kwetsbaar de Zorgsector structureel is.
 
Maar goed,
we gaan ervoor.
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O N Z E
M E D E W E R K E R
S

?

 

M E D E W E R K E R S

Avalon telde op 31/12/2019 48 medewerkers waaronder 37 vrouwen,
verspreid over de diensten: begeleiding (dag en nacht), administratie,
paramedici, keuken en logistieke diensten. Ongeveer 90 % van onze
medewerkers nemen een (ver)zorgende taak op.

Cijfers

Vrouwen
77.1%

Mannen
22.9%

Deeltijds
58.3%

Voltijds
41.7%

Deeltijds
69.4%

Voltijds
30.6%

2019

2018

Begeleiding

Onze medewerkers zijn niet alleen nauw betrokken bij onze cliënten,
maar staan ook in nauw contact met het netwerk van de cliënten.
Samenwerking met familie en vrienden van cliënten uit zich onder
andere in een open communicatie. Het netwerk kan ten allen tijde op
bezoek komen wat informele gesprekken tussen medewerkers en
netwerk faciliteert. 
 
We willen niet naast elkaar bestaan, maar ons samen inzetten voor het
welzijn van onze cliënten. Meestal kent het netwerk onze cliënten zeer
goed, waardoor medewerkers bij hen te rade kunnen gaan voor
informatie en tips. Zo is er een waardevolle wisselwerking tussen
medewerkers en netwerk mogelijk,  zowel informeel als formeel.

Er werd gedurende 2019 sterk ingezet op grotere betrokkenheid,
enerzijds met ergotherapeuten en kinesist door deelname aan de
bilanbespreking en anderzijds in zijn geheel door deelname aan
kennismakingsgesprekken met nieuwe cliënten. De begeleiders
bezitten namelijk expertise in de dagelijkse werking.
 
2019 bracht grote veranderingen in de organisatie van de baden en het
activiteitenaanbod. Dagelijks wordt er een vaste activiteit voorzien door
ergotherapeuten en kinesist en een wisselende activiteit door
begeleiding.
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Opleiding

grensoverschrijdend gedrag
grenzen van de zorg (ethiek)
NAH en gedragsproblemen, 
EHBO/CPR

Gedurende 2019 volgden 40 medewerkers een training
en/of opleiding intern of extern. In totaal komt dit neer op
447,5 opleidingsuren of gemiddeld 11,18 u per medewerker. 
 
In 2019 werd ingezet op thema's omtrent "visie" en "omgaan
met bijkomende psychische problemen". Deze werden in
een aantal verplichte interne vormingen gegoten nl.:
 

DINSDAG
 

zwemmen
actua

 
tuin en tuinier

haarwas
film

 

MAANDAG
 

sta-apparaat/fitness
pop-up

 
kookactiviteit
paardrijden

fietsen/wandelen
 

WOENSDAG
 

wandelen/
gezelschapsspellen

 
feel-good

fietsen/wandelen
kaarten

 

DONDERDAG
 

markt/ 
 (snoezel)baden

 
crea

pop-up
 

VRIJDAG
 

sta-apparaat/ fitness
 

vrijdagatelier
haarwas

G-karate/massage
 

Activiteitenaanbod

Hierbij werd getracht om meer tijd vrij te maken voor begeleidingstaken en persoonlijke vragen van cliënten.
Tegelijkertijd brengt dit variatie in het takenpakket van begeleiders en stimuleert dit de proactiviteit en creativiteit.



Wij besteden steeds de nodige aandacht aan CPR en EHBO: 
AED – veiligheidshouding, lichaamsparameters inschatten
(temperatuur, saturatie, bloeddruk), wonden verzorgen, wat te
doen bij een prikongeval, arbeidsongeval, palliatieve situaties en
comfortzorg. 
 
Ook de verschillende aspecten van ‘welzijn op het werk’ blijven in
de kijker staan. Verschillende aandachtspunten werden vertaald
naar werkpunten.
 
In samenwerking met de brandweer werd in 2019 een brand- en
evacuatieoefening uitgevoerd. De kennis van de
evacuatieprocedure werd hierbij getest zodat waar nodig kon
bijgestuurd worden.
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Preventie



"Mijn naam is Ellen en ik ben sinds 31 maart 2010
vrijwilligster bij Avalon vzw te Buggenhout-Opstal. Ik help bij
de maaltijden op woensdagavond. Dat houdt in dat ik de
bewoners die niet zelfstandig kunnen eten, help. Achteraf
ruim ik de tafels af. Ik help bij de afwas en ik zet de tafels
klaar tegen de volgende morgen.
 
Bij de RVA Dendermonde, kreeg ik te horen, dat door het feit
dat ik werkloos ben, best vrijwilligerswerk zou opnemen.
Omdat ik wist dat vzw Avalon nog vrijwilligers zocht, heb ik
mij daar spontaan aangeboden. 
 
Ik herinner me de eerste keer bij Avalon nog alsof het
gisteren was. De openheid van de bewoners en het
personeel, was echt super. Ik werd er met open armen
ontvangen en dat is nog steeds zo. De warmte, vriendschap,
liefde… iedere keer als ik ga, voel ik dat telkens weer. Het is
ook daarom, dat ik dit vrijwilligerswerk blijf doen, omdat ik
ten dienste kan staan voor mensen die hulp nodig hebben.
Elke woensdagavond ga ik met een brede glimlach terug
naar huis. Zelfs mijn ouders merken iedere keer dat ik er
gelukkig van wordt. 
 
Vrijwilligster zijn, dat is niet moeten maar kunnen. En ik, ik
ben super trots om vrijwilligster te zijn. Ik hoop dat ik dit nog
jaren mag doen. Het is een echte aanrader!

0 5 10 15

Fietsvrijwilligers 

Maaltijdvrijwilligers 

Vrijwilligers activiteiten en vervoer 

Naaimadammen 
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V R I J W I L L I G E R S  E N  S T A G I A I R S

Avalon wordt sterk ondersteund door een
grote groep vrijwilligers die zich sociaal
engageren. Vrijwilligers brengen de
buitenwereld naar binnen en worden ten
zeerste geapprecieerd. In 2019 mochten we
vier nieuwe vrijwilligers verwelkomen: een
vrijwilliger voor computerondersteuning, een
maaltijdvrijwilliger, een vrijwilliger bij ons
kookatelier en een vervoervrijwilliger.  Met
elke kandidaat-vrijwilliger bekijken wij wat
hen motiveert, hoe zij het vrijwilligerswerk
wensen in te vullen, wat onze verwachtingen
zijn en wat wij hen kunnen aanbieden.  

Vrijwilligers

"Elke woensdagavond ga ik met een brede glimlach terug
naar huis. Zelfs mijn ouders merken iedere keer dat ik er

gelukkig van wordt"
 

Ellen
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Een stage of een eerste werkervaring laat een student
kennis maken met het werkveld.  Een stage is een
introductie in de werking van een voorziening, en
werken volgens een visie.  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 til-
coaches 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. Studenten verpleegkunde geven we graag de
kans om te ervaren wat men op een sociale
werkplaats kan betekenen. 

Stagiairs

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. Wij zetten in op een blijvende samenwerking
met scholen.

0 1 2 3 4

stagiairs begeleiding  

stagiairs ergo 

stagiairs sociaal werk 

stagiairs verpleegkunde 

stagiairs psychologie 

"Mijn naam is Berte en ik ben student Sociaal Werk
van HoGent. Ik zit nu in mijn tweede jaar en wil
graag even terugblikken op mijn eerste jaar (2018-
2019). Voor het vak ‘Maatschappelijk Engagement:
solidariteit en diversiteit’ kregen wij namelijk de
opdracht om 40 uur een vrijwilligersstage te doen. 
 
Ik wou deze stage verrichten in een organisatie met
een doelgroep die voor mij onbekend was en zo
kwam ik uit bij Avalon vzw. Ik woon op
wandelafstand van Avalon en stelde mij dan ook
kandidaat om mijn vrijwilligerswerk hier uit te voeren.
Bij mijn sollicitatie werd ik goed ontvangen en ik
mocht samen met een andere studente op
kennismaking. 
 
Op mijn eerste dag heb ik de momenten tussen de
activiteiten door vooral gebruikt om met de bewoners
te praten, over hun leven en over wat hun bezig
houdt. Al snel leerde ik de bewoners kennen en ging
het allemaal heel vlot. Na een tijdje merkte ik dat
even babbelen voor hen héél leuk was. Elke dag was
anders daar, er was altijd wel iets te doen waar ik
aan kon deelnemen en waar ik kon helpen. Koken,
samen tijdschriften lezen, Just Dance spelen met
een bewoner, assisteren bij het kaarten, helpen bij
het eten geven, samen de afwas doen, plantjes

verplanten, gaan wandelen, enz. Familiebezoek is
duidelijk zeer belangrijk, de lach die een kleinkind op
iemand zijn gezicht kan toveren deed mij ook blozen.
Naast de binnenhuis-activiteiten, mocht ik ook
deelnemen aan "kunstproeven", een zeer groot
evenement te Mechelen. Het was heel leerrijk en
heeft mij laten inzien dat er zoveel alternatieven zijn
op de dagelijkse activiteiten voor mensen in een
rolstoel. Van rolstoelyoga tot massages en veel meer.
Heel tof allemaal!
 
Nooit zal ik mijn tijd bij Avalon vergeten omdat het me
vaak tot nadenken heeft gezet. De hulp die deze
mensen nodig hebben is echt groot.
 
 
 
 
 
 
Ik zal altijd onthouden dat iedereen binnen Avalon
zijn steentje probeert bij te dragen aan een ‘goed’
leven." Goed staat tussen aanhalingstekens omdat
sommige mensen ‘een goed leven’ niet voorstellen in
een rolstoel. Het mooie aan deze organisatie, de
collega’s, de bewoners en Irma (de hond van Avalon)
is dat ze allemaal proberen. Proberen en je best doen
is vaak al het beste wat je kan doen. Op deze manier
houd je er de moed in en vergeet je niet dat je meer
bent dan enkel een persoon in een rolstoel.
 

Berte
 

"Kortom, veel activiteiten die ervoor
zorgden dat de bewoners een leuke

tijd hadden. De bewoners goed laten
voelen was zeer belangrijk."

 

Berte, stagiaire sociaal werk

"Mijn respect voor mensen
die werken in de zorg is

dan ook gegroeid." 
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ONDERSTEUNINGSVORM:
WONEN

2019 startten we op met 27 residentiële cliënten.
Naarmate de maanden vorderden klom de kamer-
bezetting in augustus tot het maximum van 30
personen, inclusief 2 personen voor kort logement. In
de loop van september zwakte dit aantal terug af
wegens verhuis van 4 cliënten naar een zelfstandiger
woonvorm. Tijdens de maand november moesten we
tot onze spijt afscheid nemen van twee bewoners: 1
overlijden en 1 verhuis . Naar het einde van het jaar
toe mochten we een nieuwe cliënt verwelkomen. We
sloten 2019 af met 24 bewoners, waarbij er een
perfect evenwicht tussen dames en heren was. Het
gemiddelde daalt hiermee van 28,13 (2018) naar
27,25 cliënten. De gemiddelde leeftijd bedroeg 54
jaar.
 

 

Niet - rechtstreeks
toegankelijke hulp

27,25

Rechtstreeks  
toegankelijke hulp

In 2019 logeerden 4 personen voor een kortere
periode (max 60 dagen) te Avalon ten opzichte van 1
persoon in 2018.
 

4

Avalon biedt als vergunde zorgaanbieder een kleinschalige woonvorm
aan in het groene Buggenhout. Onze infrastructuur is volledig aangepast
aan het comfort voor volwassen rolstoelgebruikers en we 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. 
 
We werken sedert 2018 samen met 2 externe verpleegkundige diensten
voor de verzorgende en verpleegkundige handelingen bij onze bewoners :
OTV en Thuisverpleging Nadine Sertijn. Indien nodig zetten we bijkomend
de expertise van het wondzorgteam van Lebbeke in.
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U I T  H E T  L E V E N
G E G R E P E N

Ik ben Karine, 54 jaar, en ik ben in Avalon komen
wonen in het voorjaar van 2019. In de loop van
2018 kreeg ik twee hersenbloedingen, waardoor ik
in een rolstoel terecht kwam en veel dingen niet
meer kon die ik vroeger wel kon. Ik verbleef een
hele tijd op de revalidatieafdeling van het
ziekenhuis. 
 
Vroeger werkte ik als maatschappelijk werker. Via
een ex-collega kwam ik bij Avalon terecht. Samen
met mijn zus en mijn zoon maakten we een afspraak
voor een kennismakingsgesprek. Dit was goed
meegevallen en ik wou graag naar Avalon
verhuizen. Ik wou echt weg uit de
ziekenhuisomgeving. Eerst kwam ik enkele weken
op kortverblijf en vanaf 25 juni ben ik definitief
verhuisd naar Avalon.
 
Ik heb een kamer op de benedenverdieping en ik
kijk uit op de binnentuin. Toen ik in Avalon
arriveerde voelde ik me niet goed in mijn vel. Ik kon
bijna niet eten en voelde me depressief. Het was
heel moeilijk om mijn beperkingen te aanvaarden.
Nu ik een aantal maanden in Avalon woon, voel ik
me veel beter. Ik kan terug genieten van mijn eten
en ik voel me op alle vlakken beter. 
 
Het sociale contact binnen Avalon is heel belangrijk
voor mij, ik heb hier dan ook al heel wat vriendinnen
gemaakt. 

UIT HET LEVEN 
GEGREPEN

“Waar ik het meeste van geniet zijn
de gevarieerde activiteiten in

Avalon.”

Twee keer per week ga ik naar de revalidatie in het
revalidatiecentrum in de buurt. Met de therapeuten
werk ik aan mijn fysieke en mentale kracht, dit geeft
me perspectief voor de toekomst. Er zijn nog heel
wat doelen die ik wil bereiken, zo wil ik mezelf
kunnen voortbewegen in mijn rolstoel en wil ik terug
zelfstandig kunnen lezen. 

Mijn kinderen Sam en Elke komen veel over de
vloer in Avalon, zij doen veel voor mij. Sam bakte
zelfs ‘Samburgers’ voor de warmste week van Music
for Life en de opbrengst ging naar Avalon!

“Het geeft me moed dat ik samen
met de therapeuten van het

revalidatiecentrum en met de
ondersteuning vanuit Avalon aan

deze doelen kan werken.”

Karine

“ Ik doe graag mee aan het
actualiteitsgroepje, aan de fitness,
en ik volgde zelfs een lessenreeks

rolstoeldans.”
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ONDERSTEUNINGSVORM:
DAGBESTEDING

27,33

Onze cliënten 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.

 

Niet - rechtstreeks toegankelijke hulp

4

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
2019 4 personen extra verwelkomen.

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, .... In
2019 organiseerden we een grote bevraging bij alle bewoners.  We vroegen
hun mening over uiteenlopende activiteiten uit verschillende categorieën:
sport zowel intern als extern, relaxatie, betekenisvolle activiteiten, activiteiten
binnen en buitenshuis. Het activiteitenaanbod werd op die manier geëvalueerd
en bijgestuurd. 
 
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, hulp-
middelen 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 levens-
kwaliteit van de bewoner centraal. Door middel van zinvolle, gestructureerde,
creatieve opdrachten en mede door een individueel aangepaste houding
trachten 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. Hulp bij kleine taakjes, afwas, was plooien, …  Het
bevordert  het groepsgevoel en werkt stimulerend in de zin naar gedeelde
verantwoordelijkheid.



 

ONDERSTEUNINGSVORM:
DAGBESTEDING
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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. Deelnemers worden betrokken bij het uitkiezen van
de recepten, zolang het maar enigszins gezond blijft!

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.

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!

ZWEMMEN
Geïnteresseerde bewoners kunnen zich inschrijven om te gaan zwemmen in
het aangepaste zwembad ’t Dolfijntje in Willebroek. Onze kinesiste /
begeleiders zorgen 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 gezelschapsspel, soundmassage, een
luisterverhaal, Smart Games, een luisterverhaal, genieten van zon en muziek,
….

ROLSTOELDANS
Roswitha en Jean Claude, een professioneel rolstoeldans duo, introduceerden
de deelnemers in 10 initiatielessen rolstoeldans.  Een zeer leuke ervaring –
sfeer gegarandeerd.  Aan de reacties te horen en ook af te leiden uit onze
bevraging is deze lessenreeks rolstoeldans voor herhaling vatbaar !



AVALON  VZW 2019

ONDERSTEUNINGSVORM:
DAGBESTEDING

 

Onze activiteiten

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.

CREA ATELIER
Al jaren een vaste en erg gewaardeerde activiteit: schilderen, papier scheppen,
vilten, bloemschikken, découpage, glas-schilderen, … op maat en volgens de
individuele mogelijkheden. Inclusief crea workshop door externen.

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 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.

THEMAWEEK
Eind juni vond er naar jaarlijkse gewoonte een BBQ plaats ten voordele van
Avalon. Dit maal met als thema Western. De hele week ervoor stond in teken
van Western: een cowboysalade maken, aangepaste decoratie in het crea-
atelier,  hoefijzer werpen, paardje prik, nageltje klop en nog zo veel meer.



28,13

 

CREA ATELIER
Al jaren een vaste en erg gewaardeerde activiteit: schilderen,
papier scheppen, vilten, bloemschikken, découpage, glas-
schilderen, … 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 die positieve ervaringen aanreikt en
deelnemers weerbaar maakt.
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ONDERSTEUNINGSVORM:
DAGBESTEDING

Onze activiteiten

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,... Een
beperking hoeft je vakantiedromen niet in de weg te
staan!
 
"Ik wil heel graag terug"        "Mooi weer"
                     
              "Nieuwe dingen aanleren (bv schilderen)"
  
"Veel in open lucht"      “Een goeie bar” 

We organiseren jaarlijks drie daguitstappen.
 
In 2019 gingen we een dagje op stap naar Mechelen.  Er
stond eveneens een uitstap naar het Afrikamuseum en
een dagje Donkmeer op het programma. De thuisblijvers
mochten achteraf meegenieten van hele mooie
herinneringen en verhalen!

Tijdens de zomermaanden organiseerden we
tweemaal een wandeling naar Buggenhout
Bos inclusief een verdiende picknick. 
Gezellige sfeer verzekerd! Door de weers-
omstandigheden hebben we de picknick een
aantal keer moeten verschuiven maar
uiteindelijk is hij toch doorgegaan met mooi
maar niet te warm weer!
 
Met plezier namen we deel aan de G-sportdag
in Dendermonde en Boccia tornooien;



 Rechtstreeks  
toegankelijke hulp

1
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ONDERSTEUNINGSVORM:
MOBIELE BEGELEIDING

Tijdens 2019 ondersteunde Avalon 1 persoon via
mobiele begeleidingen.
 
 

Avalon vzw biedt eveneens ambulante of mobiele begeleiding aan. 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..



U I T  H E T  L E V E N
G E G R E P E N
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MIJN UITDAGING:
"VANDAAG OVER EEN JAAR"

Jenti De Smet
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G E G R E P E N
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De implementatie van de persoonsvolgende financiering zorgt ervoor dat de vijf concentrische cirkels nog
belangrijker worden, m.a.w. dat het natuurlijke netwerk van personen met een beperking  eerst wordt
aangesproken. 
 
 
 
 
 
 
 
De nabije familie van cliënten is vaak bereid om zich in te zetten voor hun familielid, bijvoorbeeld bij
vervoer, boodschappen,.... Onze planners kunnen vaak op hen rekenen, bijvoorbeeld als extra begeleiding
bij een daguitstap.
 

Carolien, zorgcoördinator

GEWOON ALS
HET KAN,
SPECIAAL ALS
HET MOET

Bron afbeelding: www.VAPH.be

We moedigen het gebruik van reguliere diensten
aan. Een persoon met een beperking  kan
bijvoorbeeld met een combinatie van een
vrijwilliger, reguliere hulp van poetshulp en
familiehulp, aangevuld met professionele
ambulante of mobiele begeleiding van Avalon
thuis blijven wonen.

“We gaan uit van de mogelijkheden en capaciteiten van onze cliënten en
focussen op wat ze zelf kunnen, al zijn het soms maar kleine dingen: zelf

boterhammen smeren, zelf afruimen.”
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ONDERSTEUNING: HULPMIDDELEN

Avalon beschikt over hulpmiddelen om het dagdagelijkse leven
en verzorging van de cliënten mogelijk te maken.  Bijvoorbeeld
een verrijdbare douchebrancard, aangepaste fietsen, hoog-laag
verzorgingsbedden, douchestoel, handgrepen, … . Deze
hulpmiddelen worden aangekocht in overleg en met advies van
de ergotherapeuten.  
 
Daarnaast hebben de cliënten elk met hun mogelijkheden en
beperkingen nood aan individuele hulpmiddelen om de
autonomie en/of mobiliteit te vergroten in de activiteiten van het
dagelijks leven. Hierbij denken we aan: een anti-decubitus
matras, orthopedische schoenen, armondersteuning, handspalk,
dorsolumbale zitschelp, elektronische of manuele rolstoel, …  .
 
Onze ergotherapeuten bieden graag ondersteuning bij de
aankoop en keuze hiervan: informeren, opzoekwerk en
marktonderzoek doen, contacten met externe firma’s leggen, de
administratie opvolgen, alternatieven bekijken, kosten
vergelijken, een demoperiode organiseren, maatname inplannen
indien nodig, … .  Ze bekijken ook samen met de cliënt welke
administratieve weg te bewandelen voor aanvraag van
terugbetaling.

In 2019 kreeg een cliënt haar nieuwe
elektronische rolstoel met kinbesturing. 
Het was een lang proces waarbij we
samen met deze cliënt verschillende
systemen hebben uitgeprobeerd om de
elektronische rolstoel zelfstandig te
kunnen bedienen.  
 
Uiteindelijk werd er gekozen voor een
kinbesturing. Alle noodzakelijke
documenten werden opgemaakt en de
aanvraag voor deze rolstoel werd
ingediend bij de Vlaamse Sociale
Bescherming.  
 
Na levering gaan de ergotherapeuten aan
de slag om samen met de cliënt de nieuwe
functionaliteit, in dit geval de
rolstoelvaardigheden te trainen. Ze blijven
het gebruik van het hulpmiddel van kortbij
opvolgen. 

Ook Hilde deelt graag haar ervaringen met haar nieuw zitkussen en rugorthese.
 
“Ik zit van ‘s morgens 6u30 tot ‘s avonds 19u uur in mijn rolwagen. Ik zit comfortabel en heb
nog geen doorzitwonde gehad, ook al zit ik zolang op. De aangepaste rug is ideaal, ik heb door
mijn ziekte geen rompstabiliteit. Vroeger viel ik een paar keer opzij en kon op eigen kracht 
niet meer recht komen. Nu heb ik voldoende steun aan mijn rug en is dat prima opgelost, 
ik kan niet meer opzij vallen. 
 
De  revalidatiearts vindt de nieuwe rug en zit ook een hele goede oplossing. 
Ik kan veel beter rechter zitten en neem een betere houding aan. 
Ik heb ook een betere hoofdsteun waardoor ik mijn nek kan laten rusten. 
Dit is heel goed want ik heb zenuwen in mijn nek die gekneld zitten en 
die geraakt zijn. Door deze  hoofdsteun moet ik in mijn rolwagen geen 
halskraag dragen. Ik rij heel veel en door de aangepaste zit voel ik 
de putten veel minder en zit ik veel comfortabeler dan vroeger.



Kleinschaligheid
 

Thuisgevoel
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Cliëntgericht
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uitbreiden

 
 

Dynamisch team
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Vernieuwing
 

Openheid
en
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In 2019 herwerkten we 4 procedures uit het kwaliteitshandboek: kwaliteitsbeleid (missie, visie, waarden,
doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader),  tijdelijke afzonderingsmaatregelen, afhandelen van
klachten van gebruikers en ondersteunen en evalueren van medewerkers
 
Bij de procedure kwaliteitsbeleid wilden we deze procedure aanpassen aan het huidige aanbod en vooral richting
geven aan de toekomstplannen die we voor ogen hebben. We zijn hiervoor aan de slag gegaan met een bevraging
bij alle medewerkers over de sterktes en de zwaktes binnen onze voorziening.  Het opzet was om zo de
betrokkenheid van alle medewerkers te vergroten.  Deze hebben we gebundeld en verwerkt tot het ‘eitjes-schema’.
 
Naar aanleiding hiervan werd ook de visietekst Begeleidingshouding onder de loep genomen.  Ook hiervoor zijn
medewerkers bevraagd geweest en werd dit meermaals besproken op een dienstvergadering.  Met alle input werd
de tekst herschreven. Deze staat nog op de agenda om goed te keuren.
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VISIE EN KWALITEIT

Tinne, kwaliteitsmedewerker

KWALITEIT EN VERBETERING
VRAAGT OM EEN CULTUUR

VAN ONVERBIDDELIJKE
REFLECTIE



 

Avalon vzw tracht op een constructieve manier samen te werken met verschillende externe zorgverleners en
diensten. Het geheel van zorg en ondersteuning van onze cliënten is een aansluitend radarwerk waar alle
onderdelen goed op elkaar ingespeeld moeten zijn. We zetten ons samen in voor een gemeenschappelijk
doel, namelijk het welzijn van onze cliënten. 
 
Intern rekenen we op de multidisciplinaire samenwerking tussen begeleiders, ergotherapeuten, kinesist,
zorgcoördinator, verpleegkundige en instellingsarts waarbij een vlotte doorstroom van informatie niet kan
ontbreken. Hiervoor gebruiken we briefings, formele en informele overlegmomenten en het online platform
ZorgOnline.
 
Het netwerk van cliënten en de reguliere dienstverlening vormen ook onmisbare puzzelstukjes. Daarnaast
werken we samen met heel wat externe hulpverleners, zoals externe thuisverplegingsdiensten, zelfstandige
kinesisten, huisartsen, diensten voor hulpmiddelen, etc… Goede werkafspraken en een wederkerige
communicatie zijn hierbij essentieel.
 
Ten slotte leggen we contacten met collega’s uit andere vergunde zorgaanbieders om ondersteuning te
organiseren voor gemeenschappelijke cliënten, om personen door te verwijzen of in het kader van intervisie. 
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SAMENWERKING

“ Zorgen doen we niet
alleen! ”
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A C T I V I T E I T E N  
E N
E V E N E M E N T E N
Avalon is steeds blij en dankbaar met een duwtje in de
rug door sponsoring, giften en schenkingen.
 
Avalon of sympathisanten organiseerden een aantal
activiteiten en evenementen ten voordele van Avalon
vzw: een eetfestijn, de Avaloop, de Avalon Bike
Rock, Ballen for Life, Samburgers en een mini-
kerstmarkt. Het is steeds leuk te mogen vaststellen
dat zoveel mensen onze organisatie een warm hart
toedragen.
 

 

Er werd voor € 55.986,03 extra middelen bijeen
gebracht voor Avalon door giften en evenementen.
Deze middelen worden ingezet voor uitstappen met
bewoners, de aankoop van een tent, materialen en
de installatie van een aangepaste kitchenette. Voor
de aankoop van een Innowalker (=crosstrainer voor
onze bewoners) werd een bedrag van € 38.988
verzamelt door schenkingen en de opbrengst van
de Avalon Bike Rock.

“ Een warme dank aan
iedereen die ons steunt ! ”

 

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.

Giften
34.4%

Schenkingen
31.3%

Evenementen Avalon
29%

Evenementen derden
5.3%
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INVESTERINGEN

Zoals elke goede huisvader onderhouden en vernieuwen ook wij
onze infrastructuur en uitrusting en dit liefst ter verbetering en
tegemoetkomend aan de wensen van onze cliënten en personeel.
Daarnaast maken we graag toekomstplannen. 
 
Gedurende 2019 investeerden we vooral in energie- en milieu-
vriendelijke projecten: onze nieuwbouwvleugels werden voorzien
van zonnepanelen, de zolder werd geïsoleerd en relighting van het
hele gebouw werd opgestart.
 
Tegelijkertijd werden ook plannen gemaakt voor uitbreiding. Zo
konden we het huis rechtover onze huidige locatie aankopen. Dit
huis biedt ons de mogelijkheid om een (ver)nieuw(end) aanbod op
te starten in de toekomst. Tijdens 2020 zullen architecten zich
verder buigen over de optimale en cliëntvriendelijke inrichting
hiervan.
 
Daarnaast werden concrete plannen gemaakt om 4 kamers om te
bouwen tot 2 volwaardige studio's. Meer en meer cliënten stellen
de vraag naar grotere verblijfsruimten met eigen sanitair. Wij
proberen met deze verbouwing die wens in te willigen. Onze droom
om een op hoogte verstelbare kitchenette onze cliënten te
kunnen aanbieden, kreeg in 2019 vorm en werd opgestart. 
 
Ook aan de werking werd gedacht, het onthaal werd herdacht en
krijgt een andere locatie waardoor deze centraler ligt en er
tegelijkertijd een mogelijkheid ontstaat tot een gezellige
ontvangstruimte. De plannen hiervan werden in 2019 gefinaliseerd
en de eerste voorbereidende werken werden opgestart.

Onze engagementen
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

 
In 2019 stoomde Avalon zich klaar om de omschakeling van eigen bijdrage naar woon- en leefkosten vlekkeloos
te laten verlopen. Eind 2019 werden de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten ondertekend door alle cliënten.

PVF was een feit! 
 

De dagondersteuning wordt in 2020 verder aangepast waardoor onze cliënten kunnen gebruik maken van een
gevarieerd aanbod aan activiteiten. In 2019 kregen we de mogelijkheid tot uittesten van een “innowalker”. 

Al wie op sociale media actief is, heeft kunnen merken dat we alle mogelijkheden hebben aangegrepen om ons
spaarpotje voor dit innovatief toestel aan te dikken. Met dank aan de vele initiatieven die hiervoor werden

genomen. Tijdens de Raad van Bestuur van februari 2020 wordt er beslist het toestel aan te kopen.
 

Aangezien het vinden van cliënten mét budget geen sinecure is en er steeds (terecht) hogere eisen gesteld
worden aan “wonen”, beslisten we half 2019 om 4 kamers om te bouwen naar 2 studio’s. Begin 2020 nemen de
werken hun aanvang. De aankoop van Broekstraat 40 is definitief met het verlijden van de akte in februari 2020.

Gaan we verbouwen? Gaan we afbreken en nieuwbouw zetten? Architect zoeken,… 
 
In 2019 werd ingezet op verplichte interne vormingen. We kregen positieve reacties van medewerkers en we zien
een stijging van het aantal opleidingsuren per persoon. We bereiken op deze manier bijna alle begeleiders. Door
het succes van deze beslissing plannen we in 2020 interne vorming rond communicatie en verplichten deze voor

alle medewerkers. 
 

In 2019 werden alle plannen voor de plaatsing van een kitchenette gefinaliseerd. De voorbereidingen voor het
inrichten van een nieuw onthaal worden getroffen. Plaatsing van dit alles eind maart 2020. 

 
In 2020 plannen we een herinrichting van de leefruimte. We willen een huiselijke sfeer creëren met andere

materialen en kleuren. Onze cliënten maken samen met de ergotherapeuten een moodboard waaruit duidelijk
blijkt wat voor hen huiselijk en warm betekent. Echter,… 

 
Bij het schrijven van deze terugblik en onze toekomstperspectieven is de Coronacrisis in volle gang. Avalon sloot
de deuren op 12 maart 2020 en even stond de wereld stil. Alle plannen komen on-hold te staan. We leggen onze
prioriteit bij het gezond houden van cliënten en personeel. De coronacrisis brengt een golf van solidariteit teweeg.

We applaudisseren voor de zorgverleners. Via tekeningen, taart, bloemen,… delen burgers hoopgevende
boodschappen. 

CHILLA KEPPENS
DIRECTEUR

“Zorg goed voor mekaar en blijf gezond!”
 


