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Wat een jaar !

We konden het vorig jaar al zien aankomen. De problemen met
Corona waren nog niet voorbij. Noodgedwongen werden we
verplicht AVALON zowat op slot te doen met alle gevolgen
vandien voor de bewoners, het personeel en de vrijwilligers.

Maar tot nog toe zijn we gespaard gebleven van uitbraken dank
zij de inspanningen van iedereen en een goede Engelbewaarder.

Bewoners en medewerkers zijn bijna allen volledig gevaccineerd
met dank aan de directie, het kernteam en onze medische ploeg.

Maar wie zou denken dat de werking zou stilgevallen zijn, heeft
het mis.

Medewerkers en bewoners hebben mooie, warme initiatieven
genomen die via facebook een brede verspreiding en appreciatie
kenden.

De Raad van Bestuur heeft ondanks de contactbeperkingen de
geplande uitbreidingen verder aangepakt.

De werken aan de Broekstraat 40 zullen snel starten na een
periode van plannen, onderzoeken en de nodige vergunningen.

Verder zijn we actief bezig met het differentiëren van ons
zorgaanbod.

Ik wil dan ook alle betrokkenen oprecht bedanken voor hun
geduld en inzet.



C O O R D I N A T E N

K.TECK
VOORZITTER RVB

Broekstraat 27, 9255 Buggenhout
Tel: (052) 36 57 30
Fax: (052) 36 57 49

Ondernemingsnummer: 0464.778.666

E-mail: info@avalon-vzw.be
Website: www.avalon-vzw.be

Facebook: https://www.facebook.com/vzwavalon

Vergunde zorgaanbieder: VZA 299.1866

(situatie op 31/12/2020)

Karel Teck, Voorzitter 
Roland Du Bois, Ondervoorzitter   
Rita De Maeyer, Penningmeester 
Dirk De Batselier, Secretaris                        
Hugo Heyvaert, Bestuurder 
Rudy Vermeir, Bestuurder
Magda De Baere, Bestuurder                                                     
Roland April, Bestuurder
Michel Vandenbussche, bestuurder
Freddy De Bisschop, bestuurder
An Stallaert
Mieke Tierens
Johan Cardoen
Paul De Coster
Jan Du Bois  
François Saelemans
Pol Verest 
Guido Van Herrewegen
Jean-Marie Boudolf
Eduard De Boeck
Christian Van Raemdonck
Noëlla Wuytack

 

Maatschappelijke zetel

Leden Algemene vergadering



O N Z E

M E D E W E R K E R

S

?

Deeltijds
60.8%

Voltijds
39.2%

Deeltijds
58.3%

Voltijds
41.7%

Deeltijds
69.4%

Voltijds
30.6%

Bij Avalon willen we niet naast elkaar bestaan maar ons samen inzetten
voor het welzijn van onze cliënten. 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. Dit jaar weliswaar op afspraak en
mits respect voor de coronamaatregelen of online via skype. 
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M E D E W E R K E R S

2019

2018

2020

Bij aanvang van de coronacrisis, hadden we nooit gedacht dat dit
zoveel teweeg ging brengen. Activiteiten vielen weg, fysiek
contact werd beperkt tot het noodzakelijke, op veilige minimum
bezetting draaien. Hele dagen lang zorg dragen voor anderen,
maar wel in angst, angst dat jij diegene kan zijn die het virus zal
binnenbrengen. Maar je toch ook sterk houden omdat je weet dat
wij diegenen zijn waar de bewoners op rekenen. 

Ondanks de moeilijke tijd, is er wel nog altijd ruimte voor humor
en plezier, wat ervoor zorgt dat we elke dag weer klaar staan, niet
alleen voor de bewoners, maar ook voor elkaar. Het is bijzonder
dat, hoe iets dat ons isoleert, tegelijkertijd zoveel verbondenheid
kan creëren. De voorbije maanden liepen we soms op de toppen
van onze tenen, maar toch konden we steeds rekenen op elkaar.
Niet alleen de begeleiders onderling, maar ook alle andere
personeelsleden, maakten samen deze periode draaglijker.
Dankbaar dat we tot nu toe gespaard zijn gebleven.

 
Jorien
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Avalon stelde gedurende 2020 51 medewerkers te werk waaronder 38
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%

Vrouwen
74.5%

Mannen
25.5%

2020

Begeleiding

Er werd gedurende 2020 sterk ingezet op training communicatie &
feedback geven en ontvangen.  

Om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten, startten we
met de mogelijkheid om deel te nemen aan sollicitatiegesprekken. Zo
kregen ze de kans om vragen/bedenkingen te formuleren bij de
begeleidingsopdracht.

Ook op vlak van de COVID-richtlijnen die we regelmatig ontvingen in
onze sector, dienden we de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen om   
valkuilen te vermijden. Creatieve trainingsmomenten werden ingelast
zoals: een test in een speciale lichtbak die ons toonde waar we de
handen niet genoeg reinigden, omgaan met een COVID-unit in isolatie
en de bijbehorende werking, ....

2019
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Opleiding

Gedurende 2020 volgden 40 personeelsleden een training
en/of opleiding intern of extern. In totaal komt dit neer op
557,5u (447,5 in 2019) opleidingsuren of gemiddeld 13,94u
(11,18 in 2019) per medewerker. 

In 2020 werd vooral ingezet op communicatie en geven van
en ontvangen van feedback. We werkten de
gesprekstechnieken verder uit om open en directe
communicatie tussen de verschillende medewerkers en
diensten te verbeteren.

Daarnaast werden er vaak infomomenten georganiseerd in
verband met EHBO en beschermingsmaatregelen naar
aanleiding van COVID-19.

Omwille van COVID-maatregelen en lockdown werd de werking regelmatig aangepast, andere bezetting,
inspringen van andere diensten bij huishoudelijke taken, wegvallen van buitenshuisactiviteiten, Zelfs de inrichting
van de eetruimte werd aangepast om COVID-proof te kunnen eten.
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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

Denken we allemaal maar terug aan onze
eerste fuif. Je staat daar aan de kant en je
zou wel willen gaan dansen op de dansvloer
maar je durft niet goed. Je gaat toch de
dansvloer op en eenmaal de muziek speelt
vind je je ritme. 

Zo vergaat het vaak ook met vrijwilligers. Je
legt contact met de voorziening. Vervolgens
volgt er een kennismaking waar de
verwachtingen van de vrijwilliger worden
afgetoetst. Gaandeweg vindt hij of zij het
ritme en merk je dat ze groeien in het
vrijwilliger zijn.

Heidi

Vrijwilligers

0 1 2 3

stagiairs begeleiding  

stagiairs ergo 

stagiairs verpleegkunde 

stagiairs psychologie 

administratie 

Stagiairs vind je terug in alle afdelingen van
onze werking. We werken samen met
hogescholen en middelbare scholen en
krijgen  jaarlijks aanmeldingen van stagiairs
uit diverse hoeken. Dit is heel verrijkend
zowel voor personeel als bewoners van
Avalon. 

Een stagiair binnen de zorg 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.  Onze interne tilcoaches leren de
stagiairs (zorg) tiltechnieken en onderwijzen
de stagiair in het gebruik van alle mogelijke
hulpmiddelen die in Avalon ter beschikking
zijn.
 
Studenten verpleegkunde maken kennis met
een sociale werkplaats en leren welke rol zij
hier kunnen vervullen. 

Bij Avalon kunnen de studenten verpleegkunde onder 
 begeleiding wondzorgtechnieken oefenen, trainen op
gesprekstechnieken, het leiden van vergaderingen en
verslagen maken. Dit is een combinatie waarvan vele
studenten versteld staan. 

Ondertussen hebben ook stagiairs administratie de weg
naar Avalon gevonden. Zij krijgen de kans om de rol van
onthaalmedewerker, met bijbehorende administratieve
taken, op te nemen.

Stagiairs
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U I T  H E T  L E V E N

G E G R E P E N

Als je met mensen praat en je vraagt, hoe is het
ermee, hoor je vaak “druk, druk ,druk”. Dit klopt,
ik zeg dat ook vaak. Heb je tijd voor iets anders?
Natuurlijk niet, genoeg te doen. Dat is onze
werkelijkheid. Maar druk kan je onder druk
zetten en je laten vergeten waar het werkelijk om
gaat. 

Als je aan mensen vraagt wie ben je in plaats van
hoe gaat het, zeggen ze hun naam. Dan vraag je
het opnieuw: “Wie ben je, nee ik bedoel niet je
naam, maar wie ben je achter dat labeltje met je
naam ?” Dat is al moeilijker te beantwoorden, maar
het is een zeer belangrijke vraag. Ook een vraag die
ik mezelf stelde. Daardoor kwam ik terecht in dat
diepste plekje in mezelf met de belangrijke vragen:
waarom kan ik bepaalde dingen niet loslaten,
waarom kan ik mezelf niet losmaken. Soms had ik
het gevoel dat er een aapje in mijn hoofd leefde dat
voortdurend heen en weer sprong, een echte
“monkey-mind”.

Dat diepste plekje gaf me het antwoord: “Als je nu
eens buiten je comfortzone stapt en je laat niets los.
Maar ga naar die andere zone en misschien laat
alles jou los.” Met dit antwoord kon ik wel leven.”
Mijn aapje in het hoofd viel in slaap en gaf me de
kans om een beslissing te nemen: vrijwilligerswerk,
maar waar?

Je eigen kinderen wijzen je de weg. Dat is vaak zo.
Mijn oudste dochter, Freya, heeft een tijdje bij
Avalon gewerkt. 

 

VRIJWILLIGERSWERK

MAAR WAAR? 

OK, dacht ik, misschien is dat de kans om van
comfortzone naar leerzone te gaan. Als IT-er ben ik
altijd bezig met code, meetings en projecten. Het
wordt tijd dat ik ook eens iets met mensen, maar
vooral voor mensen doe. Niet dat je als IT-er niets
met en voor mensen zou doen, maar ik wilde toch
ietsje meer. Zo gezegd, zo gedaan. 

Woensdagen werden mijn vrijwilligersdagen.
Werken tot 16u00 en zien dat ik om 16u15 bij
Avalon was. De eerste keer had ik plankenkoorts en
twijfels: “Zal ik wel met de bewoners kunnen
omgaan? Gaan ze me wel aanvaarden? Kan ik daar
wel iets gaan doen?” Mijn “monkey-mind” nam het
weer even over. Ik wiegde mijn aapje weer in slaap,
stapte uit mijn comfortzone en stapte binnen bij
Avalon.

Marc wilt een tablet, kan je daarbij helpen?” Dat
werd mijn eerste opdracht. Ik schreef een korte
handleiding (hoe gebruik je een tablet), nam mijn
tablet onder de arm en gaf mijn eerste lessen aan
Marc. Marc was enorm geboeid door de tablet en
stelde vele vragen. Ik voelde dat er een stukje
“nieuwe wereld” open ging voor hem. Soms had hij
die kinderlijke blik, vol bewondering voor al die
nieuwe dingen die mogelijk waren.

Mijn tweede stap was Rudy. Rudy was ook een
voorbeeld voor mij. Ondanks de moeilijkheden die
hij had was hij steeds goed gezind. Steeds zag ik
die glimlach die ik nu enorm mis….. 

“ Ik bewonderde altijd de manier
waarop ze met de bewoners van
Avalon omging en hoe tof ze die

bewoners vond.”

“ Ik klopte aan bij Avalon en 
de deur ging open.”

“ Ik vergeet nooit mijn eerste
stappen als vrijwilliger.”



U I T  H E T  L E V E N
G E G R E P E N
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Een tijdje voor zijn dood kwam ik op zijn kamer. Hij
lag toen in bed. Voor de eerste maal zag ik even
angst in zijn ogen. Zonder woorden was dit een
soort afscheid: “ik weet niet wat komen zal, ik weet
niet wat er zal gebeuren, maar ik zal maar
glimlachen zeker…” Rudy, we vergeten je nooit.

Mijn derde stap was Noëlla. Dat is een “madam met
power”. Met Noëlla heb je altijd een goed gesprek.
Vaak ging het over dingen die niet “marcheerden”
op haar laptop of hoe “marcheert” dat. Maar
belangrijk waren ook die momenten dat niets
“marcheerde” en dat we even over andere dingen
praatten.

Het is onmogelijk om alle stappen te beschrijven.
Dit artikel zou veel te lang worden. Maar bedankt
ook Daniël, Ida, Karine, Jill, Geert, André, Bart en
iedereen die ik misschien vergeet maar zeker niet
minder bewonder. 

We zetten onze volgende stappen, stap voor stap.
Jullie kunnen steeds vragen stellen over de PC,
laptop, tablet of andere dingen waar software op
draait. Hebben jullie speciale software nodig? Vraag
het maar, misschien kan ik het schrijven of aan
google vragen of het reeds bestaat.

Rik

“ Jullie zijn een goed team, ridders
en prinsessen van Avalon,

evenwaardig aan de “ronde tafel”.



"Ik ben studente aan de hogeschool te Gent. Ik volg
de richting Orthopedagogie. Ik zit in mijn tweede
jaar. Zeer spannend jaar, de stage komt eraan. Ik
wist dat ik met mensen met een beperking wou
werken. Ik heb in mijn vooropleiding al bij mensen
met een verstandelijke beperking gestaan en wou
ook een andere doelgroep binnen de zorg voor
mensen met een beperking te leren kennen. De
zoektocht was gestart. Ik ben deze gestart met het
gedacht dat ik ergens wou staan waar dezelfde visie
en kijk was als die van mij. We mochten de
voorzieningen niet op voorhand bezoeken dus het
was afgaan op hun visie die ik kon vinden op de
sites. Ik vind dit persoonlijk niet zo fijn:  een
visietekst opstellen is één, maar je werking en de
juiste begeleiders vinden die deze visie en blik ook
delen en dus ook toepassen bij het ondersteunen en
begeleiden van de personen is twee. 

Er waren twee voorzieningen waar ik tussen aan het
twijfelen was. Avalon heeft mijn aandacht zeker
weten te trekken met het gedicht dat op hun site
staat. Dit sluit enorm aan bij hoe ik als toekomstige
opvoeder/ begeleider in het werkveld wil staan en
hoe ik de mensen wil ondersteunen. Maar nogmaals
dit in de praktijk ook handhaven is niet altijd
gemakkelijk. 

Ondanks het feit dat ik mij zeer welkom voelde in
Avalon, was de start van mijn stage een heel
stressvol moment. De eerste dag was uiteraard een
drukke dag met veel nieuwe informatie en collega’s. 

Er was een heel warme sfeer binnen Avalon en onder
de collega’s. Ik had ook op dat moment het geluk dat
ik meteen op sleeptouw werd genomen. Ik werd niet
alleen meegenomen naar overal, er werden ook
dingen aan mij uitgelegd, er werden vragen aan mij
gesteld.

Na enkele dagen, een goede week, was ik heel blij
dat ik voor mijn eerste idee was gegaan. Een
voorziening die zijn visietekst ook in de praktijk kan
omzetten. Collega’s die niet alleen bewoners
ondersteunen maar ook elkaar en mij. Om maar te
zwijgen over mijn mentor. Het was haar eerste keer,
maar ik ben blij dat ik haar had. En eigenlijk iedereen
van de collega’s en het keukenpersoneel tot de
personen achter de balie, iedereen gaf me tips om te
laten groeien. Ik ben op deze korte tijd als begeleider
maar ook als persoon gegroeid. 

Ik weet dat dit nu allemaal heel positief klinkt, maar
geloof me dat is het ook. 

 

Dit heb ik geen enkel moment gemist. Kansen om te
kunnen groeien en leren. Iedereen zocht mee naar
momenten om zaken te leren, gaven mij de kans om
alles uit te proberen. Ik kijk met heel veel lof terug op
deze korte periode en ben heel blij dat ik hier volgend
jaar terug naar toe kan en mag komen. 
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Femke, stagiaire orthopedagogie

"Avalon is een plaats die zorgt voor
zijn personeel en bewoners. Waar je

jezelf kan ontplooien en kan groeien"
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ONDERSTEUNINGSVORM:

WONEN

Begin 2020 ondersteunden we via niet-rechtstreeks
toegankelijke hulp 26 cliënten.  In 2020 moesten we
tot onze spijt afscheid nemen van een bewoner
wegens overlijden. Tijdens de eerste coronaperiode
besliste een cliënt uit dagbesteding om te blijven
inwonen. Van zodra we volgens de richtlijnen een
opname mochten uitvoeren, konden we één nieuwe
cliënt verwelkomen. We sloten 2020 af met 27
cliënten, 15 mannen en 12 vrouwen. Het gemiddelde
aantal daalt hiermee verder van 28,13 (2018) via
27,25 (2019) naar 26.33 cliënten. De gemiddelde
leeftijd is 51 jaar.

Niet - rechtstreeks
toegankelijke hulp

26,33

Rechtstreeks  
toegankelijke hulp

In 2020 logeerden 2 personen voor een kortere
periode te Avalon ten opzichte van 4 personen in
2019.

2

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 samen met 2 externe verpleegkundige diensten voor de
verzorgende en verpleegkundige handelingen bij onze bewoners : OTV
en Thuisverpleging Nadine Sertijn. 



U I T  H E T  L E V E N
G E G R E P E N

Ik ben Bart, 46 jaar, en ik ben bij Avalon terecht
gekomen op een heel unieke manier. Eind 2019
stond ik met een artikel in de krant omdat ik
nergens een verblijfplaats vond. Avalon heeft hier
onmiddellijk op gereageerd en mij een plek
aangeboden. Ik ben hier eind 2019 eerst op
kortverblijf geweest, maar sinds 1 januari 2020
ben ik een vaste bewoner. 

Ik kamp al sinds mijn 14 jaar met reuma en later
kreeg ik ook de diagnose MS. Ik heb heel lang bij
mijn ouders gewoond die mij enorm goed
verzorgden. Hun verlies zorgt tot op vandaag nog
voor een grote leegte. Ik moest niet enkel
afscheid nemen van hen, maar ook van mijn
ouderlijk huis in Aalst waar ik niet alleen kon
blijven wonen. Na enkele voorzieningen te zijn af
gegaan ben ik uiteindelijk hier terecht gekomen.
De grootste aanpassing voor mij was het niet
meer wonen in de stad. Maar de rust die ik hier
kan vinden, is dan weer wel positief. 

Dankzij de begeleiding is er ook plaats voor meer
persoonlijk contact wat voor mij een echte
meerwaarde is. 

BART VERHUISDE NAAR AVALON

Naast het goede contact dat ik heb met de
begeleiding, heb ik ook een goed contact met
enkele medebewoners. 

In het begin had ik het wat lastig met de grootte
van mijn kamer, maar ondertussen zou ik ook niet
meer willen verhuizen naar een studio. 

De activiteiten die ik graag doe zijn: een
gezelschapsspel spelen, pingpongen met
medebewoner Chris en begeleider Yvan, G-karaté
volgen, wandelen met Noëlla, deelnemen aan de
actua activiteit samen met andere bewoners,
maar vooral mij amuseren en veel kunnen lachen,
is het aller belangrijkste! 

Tot slot zijn er ook nog mijn AB-momenten met
Kim. Tijdens deze momenten nemen we de tijd
om samen naar mijn ouderlijk huis te gaan in
Aalst. Ook de praktische afspraken die moeten
gebeuren, zoals een tandartsbezoek, doen we
samen. Daarnaast helpt Kim mij ook bij het
aankopen van spullen die ik nodig heb via online
websites.
·
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Bart, bewoner sinds 2020

“Ik ben blij dat ik hier woon want
ik krijg hier goede zorgen." 

“Mij vervelen doe ik zeker niet, 
ik kom zelfs vaak tijd te kort om

alles rond te krijgen." 



Avalon biedt elke weekdag activiteiten aan. Iedereen met een (vermoeden
van) beperking, ook personen die niet in Avalon wonen, kunnen hier aan
deelnemen,  Onze professionele begeleiders, ergotherapeuten en kinesist
organiseren allerhande activiteiten. Samen koken, knutselen, sporten,
wandelen, op uitstap gaan, ...

Gedurende alle activiteiten staat het vergroten van zelfstandigheid en de
levenskwaliteit van de bewoners centraal. Door middel van zinvolle,
gestructureerde, creatieve opdrachten en ook door een individueel
aangepaste ondersteuning trachten we de bewoners te activeren, te
stimuleren en te ondersteunen in hun 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 verhoogt de zin in gedeelde verantwoordelijkheid.

Ondanks corona bleven we creatief, in overleg met onze cliënten stuurden we
bij en organiseerden we aangepaste activiteiten. Met het mooie weer werd er
in onze tuin gewerkt en werd er heel wat afgewandeld langs de kleine
landwegeltjes van ‘Den Opstal’. Ook cliënten dachten mee en al snel was er
een dagelijkse spelletjesnamiddag, Er ontstond een actuagroepje die zowel
het coronanieuws als sappige roddels opvolgden en met kruiswoordraadsels
aan de slag gingen. Daarnaast lazen begeleiders en therapeuten kortverhalen
voor en onstond de leesbubbel. Een groepje ‘literatuur’-liefhebbers die
wekelijks samenkomen om naar verhalen te luisteren en deze samen te
bespreken. 

Als alternatief voor uitstappen en andere activiteiten, organiseerden we
themaweken. Eind juni stond er een Italiaanse week op het programma. De
leefruimte werd aangekleed in een Italiaanse sfeer met allerlei eigen
interpretaties van de beroemde Mona Lisa en zelfs een eigen toren van Pisa.
Het kookatelier bakte een polentacake met verse rabarbercompote en we
smulden van huisgemaakt ijs uit de streek in ons gelatosalon. Een stralende
zon en Italiaanse klassiekers die uit de muziekboxen schalden, maakten de
ervaring compleet. Een Italiaanse quiz en creamoment mocht ook niet
ontbreken. We traden in de voetsporen van Michelangelo en maakten onze
eigen David (tot groot jolijt van onze vrouwelijke bewoonsters). Als afsluiter
werd de traditionele familiebarbecue vervangen door een uitgebreid
ontbijtbuffet en een verfrissende ‘duik’ in ons zwembad. We droomden van
een Italiaanse strandvakantie….

De jaarlijkse familiefietstocht werd vervangen door een fietsweek met onze 
 Avalon-bubbel en aangepaste fietsen. Kleinere groepjes, minder wachttijden
en meer individuele aandacht. Dit werd door zowel bewoners als personeel
gewaardeerd.
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Onze therapeuten aan het woord
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26,33
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 speelt hierin een
cruciale rol.

Niet - rechtstreeks toegankelijke hulp

3

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
2020 3 personen extra verwelkomen.

In september stond voor het derde jaar op rij één week volledig in het teken
van diertjes. Medewerkers brachten hun huisdieren mee. Het werd een heuse
dierentuin met konijntjes, cavia’s, allerlei honden, een schildpad, papegaaien,
pony’s en geiten. Onze hond Irma werd niet vergeten met een paar extra
verwenmomenten en als kers op de taart hadden we onze uitstap naar de
Barelhoeve in Bornem. De dieren van de boerderij hadden de extra aandacht
van de bezoekers duidelijk gemist. Een wandeling door het domein en vele
knuffels later, genoten we nog van een huisgemaakt ijsje in de buitenlucht.
Een memorabele dag.

In oktober stond de gezondheidsweek op het programma. Alle ateliers
stonden in het teken van onze gezondheid. Tijdens het kookatelier werden er
gezonde muffins gemaakt met zoete aardappel. Onze kinesiste gaf extra uitleg
over onze aangepaste fietsen. De ogen van onze bewoners werden getest en
voor onze dames stond er een mammografie en advies over de juiste BH op
het programma. Ons gezond verstand werd op de proef gesteld tijdens de
gezondheidsquiz en onze bewoners kregen een workshop EHBO en een
lezing over gezonde voeding van een diëtiste.

Tot slot willen we nog een aantal leuke intermezzo’s vermelden: een
spontaan optreden in onze tuin door enkele vrienden van Avalon; een traktatie
van de plaatselijke bakker; een optreden van David Van Dijck; de
herfsthappening georganiseerd door ons begeleidersteam; ... En dit allemaal
coronaproof.
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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 kiezen 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, … . Werken in de
tuin is een fijn intermezzo. 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 ondersteuning.

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, genieten van zon en muziek, ….

BEWEGINGSSESSIES
Afhankelijk van de goesting van de dag kan er gekozen worden voor een sessie
aangepaste pingpong, stoelaerobic, cross-boccia, sjoelen, samen spelen op de
WII of… Ondertussen wordt er ook gefietst op de motomed, recht gestaan op
het sta-apparaat en gewandeld op de Innowalker. 
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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, papierklei… 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 stond er een Italiaanse week op het programma met eigen
interpretaties van Mona Lisa en een toren van Pisa. In september werd het hier
een week lang een heuse dierentuin met konijntjes, cavia’s, allerlei rassen
honden, maar ook een schildpad, papegaaien, pony’s en geiten. In oktober
stonden alle ateliers in het teken van onze gezondheid. 



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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Onze activiteiten

In een ‘normaal’ jaar organiseren we drie daguitstappen en allerlei activiteiten buiten Avalon. Dit jaar zagen we
deze allemaal aan onze neus voorbij gaan. Toch probeerden we er het beste van te maken. Vooral tijdens de
zomermaanden probeerden we de schade in te halen. Zo gingen we naar goeie gewoonte een aantal keer
picknicken in Buggenhout Bos. We trokken er ook op uit in de wijde omgeving zoals naar het Molsbroek in
Lokeren en de wandelpaadjes langs het Dendermondse water. Op zonnige dagen genoten we van onze eigen
"zomerbar" met terras.



Rechtstreeks  
toegankelijke hulp
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MOBIELE BEGELEIDING,

BEGELEID WERKEN

Tijdens 2020 ondersteunde Avalon 1 persoon via
mobiele begeleiding en 1 persoon via begeleid
werk op de werkplek.

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. Bij begeleid werken bieden we ondersteuning op de werkplek aan.



Avalon beschikt over hulpmiddelen om het dagelijkse 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. 

In 2020 kregen we een Lotus opstahulp. Hierdoor kunnen bewoners met een
beperkte stafunctie mee participeren bij transfers in en uit bed of rolstoel.  
 
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.

Mede dankzij de sponsors en sympathisanten realiseerden we in 2020 de
droom van onze bewoners : de aankoop van een  Innowalker. 

We kregen een grondige opleiding van de leverancier voor ingebruikname
en de volledige begeleidersploeg werd getraind om het toestel in te stellen
voor elke gebruiker. Ondertussen werd de Innowalker vlijtig door iedereen
getest en goed bevonden.

Dagelijks maken onze bewoners dankbaar gebruik van de Innowalker om zo
de nodige beweging te krijgen. Onze bewoners/cliënten zitten vele uren stil
in hun rolstoel en bed. Hierdoor zijn ze zeer kwetsbaar voor
ouderdomsziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose… 

Voor hen biedt dit toestel de mogelijkheid dit stil zitten te doorbreken en
daarbovenop nog eens extra beweging (mobilisatie, tonificatie,
stretching,…) te krijgen. Het toestel biedt de mogelijkheid om rechtop te
staan en tegelijkertijd een stapbeweging uit te voeren. Een functie die voor
velen zonder dit toestel onmogelijk kan gerealiseerd worden. Hierdoor wordt
vaak een gevoel van voldoening ervaren. Het toestel biedt ook psychisch
een aantal voordelen: je staat op gelijke hoogte van anderen wat een sterke
positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen en algemeen welbevinden. Er
wordt immers niet op je neergekeken.
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ONDERSTEUNING: HULPMIDDELEN



In 2020 herwerkten we 4 procedures uit het kwaliteitshandboek: Het beheren van de documenten uit het
kwaliteitshandboek; zelfevaluatie van de gebruikersgerichte en organisatiegerichte processen; vormen, trainen
en opleiden van het personeel, overzicht en werking van de overlegorganen. 

De procedure rond vormen, trainen en opleiden van het personeel hebben we samen met enkele medewerkers
besproken tijdens een dienstvergadering.

Omwille van Corona is er in 2020 geen externe audit geweest door de collega’s van de intervisie. Hopelijk kan
dit in 2021 wel doorgaan. 

In 2020 zijn er geen visieteksten herschreven. Dit staat wel op de agenda voor het komende jaar.

KWALITEIT IS GEEN DAAD

HET IS EEN GEWOONTE
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VISIE EN KWALITEIT

Tinne, kwaliteitsmedewerker



U I T  H E T  L E V E N
G E G R E P E N
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de bespreking van de aanwezigheid van een
begeleider bij de bewonersvergaderingen om
de communicatie te bevorderen,
hoe de deelname aan de activiteiten bij de
bewoners beter gestimuleerd kan worden,
bespreking en evaluatie van het nieuw
aangekochte materiaal (kitchenette en
innowalker), 
de stemming voor het Collectief Overleg,
bespreking van nieuwe coronamaatregelen en
coronaperiode

 De meest aanwezige thema's in 2020 waren : 

·

SAMEN AAN DE SLAG,  SAMEN

WERKEN AAN AVALON

“De bewonersvergadering is voor
mij het ideale moment om het

dagelijks leven in Avalon te
bespreken en de mening van
andere bewoners hierover te

horen”
 

Jill

“Ik ben lid van de gebruikersraad
zodat ik kan opkomen voor mijn
medebewoners. Daarnaast vind ik
het belangrijk om een zicht te
hebben op wat er achter de
schermen gebeurt. Hierdoor voel
ik me nog meer thuis in Avalon”. 

Begin 2020 werden de leden van het Collectief
Overleg opnieuw samengesteld door middel van
geheime stemming. 4 gebruikers werden op deze
manier aangesteld.

In 2020 waren er 3 vergaderingen van het
Collectief Overlegorgaan (februari, september,
december) met als grootste agendapunt uiteraard
Corona.

De bewonersvergaderingen die maandelijks
plaatsvinden tellen gemiddeld 13 aanwezige
bewoners. De vergadering wordt gecoördineerd
door de zorgcoördinator Carolien



Avalon vzw tracht op een constructieve manier samen te werken met verschillende externe zorgverleners en
diensten zoals externe thuisverplegingsdiensten, zelfstandige kinesisten, huisartsen, diensten voor
hulpmiddelen, etc… Goede werkafspraken en een wederkerige communicatie zijn hierbij essentieel. Het
geheel van zorg en ondersteuning aan onze cliënten is een aaneensluitend radarwerk waar alle onderdelen
goed op elkaar ingesteld moeten zijn. 

Ook tijdens de pandemie mochten we rekenen op de professionaliteit van onze externe medewerkers.
Dagelijks rekenen we op de hulp van zelfstandig kinesisten en verpleegkundigen. Ze waren een hele tijd de
enige extra contacten die onze bewoners hadden tijdens de lockdown periode. Dankzij de inzet van iedereen
konden we onze bewoners veilig houden.

Keer op keer implementeerden we de richtlijnen en het advies dat we van de overheid kregen. Naast een
preventief uitbraakplan werd ons gevraagd om ons op het ergste voor te bereiden en een ‘Covid unit’ te
maken om bewoners, indien nodig in isolatie te kunnen verzorgen. Hiervoor werden we ondersteund door de
hygiënist van St Blasius. Gelukkig hebben we dit tot op heden niet nodig gehad.
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SAMENWERKING

“ Een goed team bestaat uit mensen
die ongevraagd samenwerken! ”

 



U I T  H E T  L E V E N
G E G R E P E N

Het contact met Avalon loopt heel goed. Iedereen is
altijd heel gewillig en bereid om te helpen. De
algemene communicatie loopt via mail, maar als er
persoonlijke vragen zijn, gebeurt dit steeds
telefonisch. De berichten die worden geplaatst op
facebook zijn ook een echte meerwaarde. Hierdoor
kan je, ondanks de coronacrisis, toch nog goed het
geheel volgen. Ik ben dan ook echt heel blij dat er
zoveel berichten verschijnen.

Op het vlak van begeleiding en verzorging valt het
erg op hoe hard iedereen aan hetzelfde zeel trekt.
Er wordt steeds samen naar een oplossing gezocht
en de dingen die moeten gebeuren, gebeuren. Als
ik op bezoek kom, kan ik ook steeds met vragen bij
de begeleiding terecht. Iedereen is altijd bereid om
te luisteren en zijn/haar tijd hiervoor te nemen.

A V A L O N  V Z W 2 0 2 0

EEN BELANGRIJKE SCHAKEL:

HET NETWERK VAN DE CLIENT

Interview met Cara, dochter van Lea

“Avalon voelt voor mij aan als
familie. Telkens als ik op bezoek
kom, is het ook voor mij
thuiskomen.”

Samenwerking met familie en vrienden van cliënten uit zich onder andere in een open communicatie. Een
goede onderlinge samenwerking is belangrijk. 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.

“Ik kan alleen maar mijn lof uiten
over hoe iedereen het daar doet.”

Mijn mama heeft voor ze in Avalon terecht kwam
steeds in een ziekenhuis omgeving gewoond, maar  
de vooruitgang die ze heeft geboekt sinds ze in
Avalon woont, is ongezien. 

Haar krachten en mogelijkheden zijn zo hard benut
dat ze echt op alle vlakken verbeterd is. Dit is echt
de verdienste van het Avalon-team. Het is niet altijd
makkelijk om als familie de zorgen uit handen te
geven, maar toch heb ik een gerust gevoel. Ik weet
dat mijn mama goed verzorgd wordt en alles krijgt
wat ze nodig heeft. 

 

Ik kijk al uit naar het goede weer zodat ik weer
samen met mijn mama in de tuin van Avalon mag
vertoeven.

Cara



Schenkingen
61.2%

Giften
20.5%

Evenementen derden
9.5%

Evenementen Avalon
8.9%

Resultaat: een geslaagd take-away eetfestijn
met een omzet van € 9469. Zeker voor
herhaling vatbaar!

Dit jaar werd er voor  € 86.854,79 (€
55.986,03 vorig jaar)  extra middelen bijeen
gebracht voor Avalon door giften en
evenementen. Deze middelen worden
ingezet voor de installatie en uitrusting van
een aangepaste kitchenette, verfraaiing van
de leefruimte en het verbeteren van het
woon- en werkklimaat.
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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

Wij zijn steeds blij en dankbaar met elk financieel
duwtje in de rug ongeacht de grootteorde. Ook dit jaar ! 

COVID-19 gooide weliswaar onze
evenementenplanning in 2020 compleet in de war. De
geplande Avaloop in maart, het eetfestijn in juni, de
Avalon Bike in september, de kerstmarkt in december,
… alle evenementen werden geannuleerd door de
coronapandemie en de gezondheidsmaatregelen die de
overheid trof. Maar we stonden hier niet alleen voor.
Andere organisaties kampten met dezelfde moeilijken.
Zelfs Music For Life diende een compleet andere vorm
aan te nemen.

Maar we waren creatief. Zo namen we voor de eerste
maal het initiatief om een corona-proof take away
eetfestijn te organiseren in oktober. Zonder goed te
kunnen inschatten hoe succesvol dit onthaald ging
worden, vlogen we in de voorbereiding om dit op zeer
korte termijn te realiseren. Onze kokkin ging op zoek
naar een creatieve menu om mee te nemen,
verpakkingswijzen en bewaring. 

De dienstverantwoordelijke begeleiding en directie
bogen zich over de praktische corona-proof organisatie
en afhaling van de maaltijden. Het ontwerp van de
flyer, het facebookbericht en het opzetten van een
bestelwebsitepagina kregen vorm door de
beleidsmedewerker. Voor de praktische uitvoering
konden we rekenen op een team van medewerkers en
vrijwilligers. 

“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.



Ook in 2020 vernieuwden 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. 

Zo investeerden we in de ombouw van 4 kamers tot 2
volwaardige ruime  studio's met eigen sanitair. Daarnaast
werd er in de leefruimte een op hoogte verstelbare
kitchenette geïnstalleerd. Deze heeft een werkblad inclusief
aanrecht en fornuis dat in hoogte verstelbaar is, ideaal voor
rolstoelgebruikers.

Tegelijkertijd werd er verder gewerkt aan de
uitbreidingsplannen met het aangekochte huis. De
plannen werden steeds verfijnder en concreter zodat ook de
architect hier mee aan de slag kon. Zij tekende 4
apartementen met groene gevel, een therapeutische ruimte
en ruim terras.

Ook aan de werking werd gedacht, het onthaal verhuisde
naar een andere locatie waardoor deze centraler ligt en er
tegelijkertijd een mogelijkheid ontstaat tot een gezellige
ontvangstruimte. 
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INVESTERINGEN

Onze engagementen



2020 Wat een jaar!

Een jaar van knuffelcontacten, coronamoeheid, raambezoek, “blijf in je kot”,… 
Een jaar dat Corona ons leven voor een groot deel bepaalt. 
Een jaar van hard werken, je steentje bijdragen en samenwerken tegen het virus. 

Wie had ooit gedacht dat we de deuren van Avalon letterlijk moesten sluiten, dat we aan vrijwilligers moesten
meedelen dat we het even zonder hen moesten redden, dat familie een afspraak moest boeken alvorens op
bezoek te komen,….. 
Allemaal zaken die indruisen tegen onze visie : " een open huis waar iedereen altijd welkom is….."

Maar ondanks COVID-19 is er ruimte voor plezier en humor. Onze bewoners gaan zelf creatief aan de slag en
organiseren spelletjesnamiddagen, er ontstaat een leesbubbel, bubbelconcert,… cliënten en medewerkers zijn
creatief… en zoals je op voorgaande pagina’s kan lezen, stond het leven in Avalon niet stil. 
We kijken reikhalzend uit naar de vaccinaties. 2021 wij zijn er klaar voor! Met een vaccinatiegraad van 100% bij
onze cliënten en 98% bij de medewerkers lonkt de “vrijheid”.
 
We hebben niet stilgezeten in 2020. De plannen voor het project Broekstraat 40 krijgen vorm en de bouw-
aanvraag wordt ingediend. Hopelijk kunnen we juni 2021 starten met de afbraak.
In 2021 pakken we de verfraaiing van de leefruimte aan en bouwen we een badkamer om tot doucheruimte.
 
De persoonsvolgende financiering is ondertussen al een paar jaar een feit, maar het VAPH is al volop bezig met
de herziening van deze financieringsmethodiek. Wat staat ons nog te wachten? Ik bespaar jullie alle techniciteit
hieromtrent maar weet dat we niet bij de pakken blijven zitten en aan de slag gaan met alle mogelijke wijzigingen
om er voor te zorgen dat Avalon blijft wat Avalon altijd is geweest.

Om af te sluiten wil ik jullie graag laten genieten van één van de winnende gedichten die werden ingezonden voor
de gedichtenwedstrijd van het VFG Oost-Vlaanderen. 
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
EN TERUGBLIK

CHILLA KEPPENS
DIRECTEUR

an de kerk, is er een speciale plek

oor mensen met een beperking, op zoek naar een vaste stek

nders zijn, is hier heel normaal

eren samenleven in een nieuw verhaal

mringd met vriendschap, geluk, leute en plezier

ieuwe horizonten verkennen, dichtbij en ver van hier
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