IN DE KIJKER
steentje kan bijdragen, is voor mij
een meerwaarde voor de samenleving.

De naaimoederkes:
Frieda, Josephine, Paula, Bea
en Godelieve.

De kaartvrijwilligers:
Fernand en Norbert

Helper bij klusjes: Gust
Ik kom al zo’n 3 jaar een handje helpen bij allerlei klusjes en karweitjes
binnen Avalon. Ook bij evenementen
zoals het eetfestijn en de Avaloop
zal je me hier vinden om mee te
helpen.

Fietsvrijwilliger, enz.: Roger

Maaltijdassistentie: Ellen
Op 31 maart ben ik al 6 jaar vrijwilliger bij Avalon en ik doe dit werk
nog steeds heel graag. Op woensdagavond kom ik assisteren bij de
maaltijd. Meestal help ik ‘Mijnheer
Eric’. De warmte en vriendschap die
je terug krijgt van de bewoners en
het personeel is... onbeschrijfelijk!

Nieuwsbrief

WEETJES EN NIEUWTJES

Enkele vrijwilligers
aan het woord

Wij zijn blij om de mensen hier
te kunnen helpen met naaiwerk
gaande van naamtekenen tot allerlei kleine herstellingen. Wij doen dit
al jaren, van bij de eerste bewoners
al. Als ze ons bellen komen we met
plezier !

Avalon

Al van bij de start ben ik verbonden
aan Avalon. Het begon allemaal
in 2005 met de sponsortocht per
fiets naar Rome. Ik ga zeker al 8
jaar samen met bewoners fietsen
en de laatste jaren help ik ook
bij ergo-activiteiten, ga ik mee bij
uitstappen en geef ik bijles. Voor
mij is dit een zinvolle bezigheid die
me héél veel voldoening geeft. Niet
iedereen heeft het geluk gezond
te zijn en het feit dat ik hier mijn

Elke woensdagnamiddag komen we
samen in Avalon om met enkele
bewoners te “wiezen”. We genieten
er met zijn allen van.

Ben jij ook iemand die graag
met mensen omgaat, wil je
een activiteit delen met één of
meerdere bewoners of klus je
graag … kom dan eens langs
of neem vrijblijvend contact op
met Heidi Vanbiervliet, hoofdbegeleidster via 052/365730
of hoofdopvoeder@avalon-vzw.
be

“Of je nu een hele dag
of slechts enkele ogenblikken
met ons kan doorbrengen,
wat voor ons telt
is dat JIJ er BENT!”

Vrijwilligersfeest

Digitale Nieuwsbrief

Op 1 maart, tijdens de officiële week
van de vrijwilliger (27 februari tem 6
maart), werden alle vaste vrijwilligers
van Avalon uitgenodigd op het jaarlijks vrijwilligersfeest. Samen met de
bewoners en enkele medewerkers
maakten ze er een gezellige avond
van. Dankzij de extra hulp die we wekelijks van onze vrijwilligers krijgen,
kunnen een aantal activiteiten binnen en buiten Avalon plaatsvinden.
We zijn hen dan ook dankbaar voor
hun inzet!

Sinds kort publiceren we onze Nieuwsbrief ook op onze website (www.avalonvzw.be) en facebookpagina (www.facebook.com\vzwavalon). Wenst u voortaan de Nieuwsbrief per mail te ontvangen in plaats van per gewone post,
geef ons dan een seintje op volgend e-mail adres: redactie@avalon-vzw.be.

Verkiezing
van de gebruikersraad
In februari verkozen de bewoners
de nieuwe leden van de gebruikersraad. Hun mandaat is gestart op 1
maart en geldt voor een periode van
vier jaar. De leden van de gebruikersraad zijn geworden: Chris (voorzitter),
Jenti, Rudi, Noëlla en Ilse. Daniël is
plaatsvervanger.
Wij wensen hen veel succes!

Activiteitenkalender
Zaterdag 9 april 2016

Zaterdag 9 april gaat de achtste ‘Avaloop’ door,
een recreatieve loopwedstrijd met start (14u30)
en aankomst in Avalon. Keuze tussen 6,12 of 21 kilometer.
Inschrijven kan ter plaatse.

Pinksterweekend: 14, 15 en 16 mei 2016

Tijdens het Pinksterweekend vindt het ‘Palingfestival’ plaats te Mariekerke. In ruil voor hulp vanwege 13 vrijwilligers
ontvangen we een deel van de opbrengst. Vorig jaar haalden we maar nipt het aantal vereiste vrijwilligers. Misschien
kan jij deze keer helpen? Neem gerust contact op.

Zaterdag 3 september 2016

‘Avalon Bike Rock’: een jaarlijks fietsevenement georganiseerd door de Avalon fietsers in samenwerking met de Vlaamse
Wielrijders Bond. Vertrek (vanaf 7u30) en aankomst : sporthal De Pit, Buggenhout. Ter plekke is er mogelijkheid om te
genieten van een hapje en een drankje én life muziek. Deelnemers kunnen kiezen tussen volgende afstanden: 30, 70,
90, 120 of 150 km. Deelnemers aan de familiefietstocht (30 km) kunnen starten tot 15u30. Jaarlijks nemen meer dan
1000 fietsers deel aan dit evenement. De opbrengst gaat naar Avalon vzw.
Meer info: www.avalonfietsers.be

Zondag 25 september 2016

Op zondag 25 september organiseert vzw Samen de achtste editie van de bosmarathon. (keuze tussen verschillende
afstanden alsook estafettemarathon). Voorinschrijving is mogelijk vanaf 1 juni 2016.
Meer info : www.bosmarathon.be
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Inhoud
Voorwoord

Beste lezer,
Terwijl de eerste Nieuwsbrief voor 2016 stilletjes aan vorm krijgt, bevindt onze directeur zich op een avontuurlijke trektocht in het hooggebergte van Nepal. Dus daar
zit je dan, een blanco blad voor je neus, een ijl hoofd en een lijstje met een aantal
punten die je zeker wil vermelden. Alleen waar blijft de mooie verhaallijn, de creatieve
woordenstroom die elke lezer kan boeien?
Sinds de vorige nieuwsbrief lijkt het alsof alles in een stroomversnelling voorbij raast.
Ondertussen is er al heel wat gebeurd binnen Avalon en mochten we samen mooie
momenten beleven. Zoals bij vele organisaties zijn ook wij het nieuwe jaar gestart
met een nieuwjaarsreceptie voor alle bewoners, familie van bewoners, bestuursleden, personeel en vrijwilligers. De talrijke aanwezigheid van de genodigden zorgde
voor een gezellige en warme avond. Januari was tegelijkertijd ook de maand waarin
alle voorbereidingen werden getroffen om een nieuwe bewoner in ons midden te
verwelkomen. Van harte welkom Alain!
Februari is traditioneel de carnaval maand en natuurlijk zijn de Opstalse festiviteiten
ons niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het bezoek van de lokale vereniging de ‘Orde
van de Jeinen’ met bijbehorende verkiezing van de best verklede bewoner, haalde
zelfs de regionale pagina’s van de krant. Naast deze ludieke verkiezing, kondigde
zich binnen onze voorziening eveneens een “serieuze” verkiezing aan namelijk de
samenstelling van een nieuwe gebruikersraad. De gebruikersraad is een officieel
overlegorgaan die bij geheime stemming om de 4 jaar verkozen wordt onder en door
de bewoners. Deze raad brengt standpunten en voorstellen van de bewonersvergadering aan, overlegt met de voorziening omtrent een aantal wijzigingen en ontvangt
informatie over beslissingen die de woon-en leefsituatie van de bewoners betreft.

In de kijker
- Enkele vrijwilligers
aan het woord

Kort daarna stond “de week van de vrijwilliger” op het programma en dus hoog tijd
om deze fantastische mensen eens extra aandacht te geven voor alle tijd en moeite
die zij in onze organisatie stoppen. Op 1 maart werden zij extra verwend met een
maaltijd en een presentje tijdens het vrijwilligersfeest. Dankzij de extra hulp die we
wekelijks van deze mensen krijgen, kunnen een aantal activiteiten binnen en buiten
Avalon plaatsvinden. Elke vrijwilliger telt voor ons! Ook ons jaarlijks eetfestijn wordt
gedragen door de inzet van tientallen vrijwilligers en sympathisanten. Zij dragen bij tot
het succes van dit eetfestijn. Op zaterdag 5 en zondag 6 maart mochten we tijdens
ons negende eetfestijn maar liefst 675 eters verwelkomen. Onze dank aan alle aanwezigen, bewoners, organisatoren, vrijwilligers, sympathisanten en personeel voor
de talrijke opkomst, de fantastische sfeer en samenhorigheid!

Weetjes en nieuwtjes

Christel Bosman

Dag in beeld
- 9de Eetfestijn (5 en 6 maart)
Reporter ter plaatse
- Interview met Sabine

Activiteitenkalender

Wie een gift wil doen en een fiscaal attest wenst te ontvangen kan een bedrag van minimum
40 € storten op de Koning Boudewijnstichting op rekeningnummer BE10-0000-0000-0404, met
de gestructureerde mededeling ‘128/2707/00049’. Gewone giften, zonder fiscaal attest, mogen
overgeschreven worden op ons rekeningnummer BE90-0017-1909-5432, met vermelding ‘gift’

DAG IN BEELD: 9de Eetfestijn (5 en 6 maart)

REPORTER TER PLAATSE
vervangingsvacature voor een nachtbegeleider. Daarom ben ik momenteel
aangenomen als nachtbegeleider.

Welke taken verricht
een nachtbegeleider?

Interview met Sabine

1

Wie ben je?
Stel jezelf eens even voor?

2
3

Ik ben Sabine Annaert en ben 43 jaar. Ik
woon samen met mijn partner Geert en
mijn drie dochters Ina, Fiona en Hilke.
Wij wonen sinds twee jaar in Opstal.

Hoelang werk je al in Avalon?
Ik ben in Avalon gestart op 15/6/2015,
dus ik werk nog maar een paar maanden in Avalon.

4

Waarom ben je in Avalon komen
werken? Wat trok je aan om hier
te werken?

5

Ik heb spontaan gesolliciteerd. Ik wou
graag een andere job, waarin ik meer
met mensen kon werken. Op mijn vorig
werk moest ik meer administratie
doen. Ik kende Avalon omdat ik in de
buurt woon. Dat mijn werk zo dicht bij
mijn thuis ligt, is natuurlijk makkelijk.

6
7

1. Hier worden veel groenten versneden

8

2. Ook het bestek wordt klaargelegd
3. Nog snel wat tafels indekken
4. De voorbereidingen aan de toog
5. De kassa is er klaar voor
6. Hoeveel struisvogelsteaks aub?
7. En smullen maar!
8. Natuurlijk was er ook dessert
9. … en drank

9
Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

VERZEKERINGEN

Noordlaan 109 - 9200 Dendermonde
T 052/21.49.48 - M 0475/84.03.15 - F 052/22.01.06
E luc@lukas.be - W www.lukas.be

10

Het Avalon tuinproject
wordt gesteund door:
Tuincenter Lissens – Stwg op Lebbeke 14
1745 Opwijk
&
Tuincenter Vincent – Donckstraat 118
9200 Dendermonde

10. … en héél veel afwas
Met steun van

Wat deed je voor je
in Avalon werkte?
Ik ben opgeleid als maatschappelijk
assistente. Ik heb 10 jaar gewerkt in
het lokaal dienstencentrum van het
OCMW van Dendermonde. Daar moest
ik vormingen en activiteiten organiseren, vooral voor senioren. Het was
vooral een administratieve taak en dat
was ik een beetje beu. Daarom was het
tijd om iets anders te zoeken.

Welke functie heb jij
binnen Avalon?
Ik had gesolliciteerd als maatschappelijk assistent. Er was echter enkel een

Een nachtbegeleider helpt de bewoners
bij heel veel verzorgende taken: urinezakjes ledigen, mensen in bed helpen,
ondersteuning bieden bij het toiletbezoek, iets te drinken geven, wisselhouding geven ’s nachts,… Er zijn ook een
aantal terugkerende taken die we op
vaste tijdstippen in de nacht moeten
uitvoeren. Daarnaast helpen wij ook bij
de was en de strijk. We moeten er voor
zorgen dat er zoveel mogelijk was
gedaan is en dat de droogkasten heel
de nacht draaien, zodat de was ’s ochtends droog is. Indien nodig, helpen wij
bij de strijk. Wij poetsen ook de toiletten en de badkamers. Tot slot zorgen
wij dat er koffie klaar staat voor het
ontbijt. Onze voornaamste taak is wel
de bewoners helpen.

Heb je tijd genoeg om al die
dingen te doen? Wat als je te
weinig tijd hebt?
Bij een normale, rustige nacht heb je
voldoende tijd om al deze taken uit te
voeren. De bewoners komen wel altijd
op de eerste plaats. Als zij meer vragen
hebben ’s nachts, dan moet je andere
taken (zoals het poetsen, de was en de
strijk) laten vallen.

Hoe laat begin je te werken als
nachtbegeleider? En wanneer heb
je gedaan?
Ik begin om 22u15 en werk tot 7u00.
Één keer per week begin ik om 21u00.

Met welke taken
begin je om 22u15?
Meestal beginnen we om 22u15 met
het poetsen van de toiletten. We moeten hiervoor een poetskar meenemen in
de lift en dit maakt wel wat lawaai. Hoe
vroeger we dit kunnen doen, hoe minder
we de bewoners hiermee storen. Soms
moet ik echter eerst helpen met de

verzorgende taken van bewoners en kan
ik pas later beginnen poetsen.

Hoeveel nachten
moet je werken per maand?
We hebben een vast schema. Ik werk
vijf nachten en ben dan zeven dagen
thuis. Van deze zeven dagen ben ik nog
drie dagen van wacht. Als er een collega ziek is of niet kan komen werken,
word ik opgeroepen.

Moet je ook in het weekend
werken? Werk je ook op
feestdagen?
Ja, ons vast schema loopt door, ook
tijdens het weekend en op feestdagen.
Voor feestdagen kan je natuurlijk altijd
wisselen met collega’s.

Werk je alleen of heb je collega’s?
Elke nacht is er één slapende en één
wakende nacht aanwezig. Ik ben een
wakende nacht en ben heel de nacht
wakker. De slapende nacht wordt enkel
wakker gemaakt als er zich een probleem voordoet. Dit gebeurt gelukkig
niet veel.

Hoeveel nachtbegeleiders zijn er?
Er zijn drie wakende nachtbegeleiders
en twee slapende nachtbegeleiders.

Wat doet een slapende nacht?
Een slapende nacht begint om 21u00
en helpt bij de verzorgende taken bij
bewoners. Zij doet dit tot 23u00. Als er
tijd is, helpen zij ook bij de was. Om
23u00 mogen zij gaan slapen tot 7u00.
Ze worden dus enkel in noodsituaties
wakker gemaakt.

Heb je dat al eens moeten doen?
Ik heb dat al eens moeten doen, maar
ik probeer altijd zoveel mogelijk alleen
te werken. Soms kan je echter niet
anders. Een aantal verzorgende taken
kan je niet alleen of duren alleen veel
te lang (vb. een bed helemaal verschonen). Dan maak ik de slapende nachtbegeleider wakker. Als wakende nacht
is het belangrijk dat je een collega hebt

waarop je nog kan terugvallen, bijvoorbeeld als een bewoner ernstig ziek
wordt.

Je bent dus ’s nachts als
enige wakker. Vind je dat niet
vervelend?
Neen. Je bent altijd bezig, want je hebt
taken genoeg.

Heb je veel contact
met de andere nachtcollega’s?
Neen, niet zo veel. We hebben sporadisch contact via sms of mail. Dit is
vooral als we onderling shiften willen
wisselen. Af en toe is er ook een nachtvergadering. Dan komen alle nachtbegeleiders samen met het diensthoofd.
Dat is wel fijn, want dan zie je je collega’s eens.

En heb je veel contact
met de dagbegeleiders?
Ik zie meestal de dagbegeleiders die
een late shift hebben en diegenen die
een vroege shift doen. De dagbegeleiders met een vroege shift beginnen om
7u00. Meestal kunnen we voordien al
een korte briefing geven over de nacht.
Alles wordt ook neergeschreven, zodat
iedereen op de hoogte is. Er zijn dagbegeleiders die werken tot 23u00. Als ik
arriveer, briefen zij mij heel kort. Maar
met hen heb ik altijd wel een babbeltje
en dat is wel plezant.

Met hoeveel begeleiders
ben je ’s avonds in Avalon?
Er zijn 2 dagbegeleiders die werken tot
21u30 en 2 dagbegeleiders die werken
tot 23u00. De slapende nacht begint
om 21u00 en de wakende nacht begint
om 22u15. Vanaf 23u00 is het enkel
de wakende en slapende nacht.

En heb je veel contact met de
bewoners? Want de meeste
bewoners zullen wel slapen ’s
nachts.
Ik heb een aantal bewoners waar ik
vaste taken moet bij uitvoeren, vb.
pamper wisselen of wisselen van hou-

ding. Deze bewoners zie je ’s nachts
wel. Dit is natuurlijk maar heel kort,
zodat zij snel kunnen verder slapen. Je
kan geen babbeltje maken met de
bewoners. Er zijn wel een aantal bewoners die laat gaan slapen of vroeg
wakker zijn. Met hen heb je iets meer
contact. En als bewoners bellen, ga je
natuurlijk ook wel langs. Maar er zijn
ook bewoners die je ’s nachts niet ziet.

Je werkt ’s nachts, maar heb je
ook al overdag gewerkt in Avalon.
Wat is het verschil met ’s nachts?
Overdag heb je meer contact met de
bewoners, de dagbegeleiders en alle
andere personeelsleden.
Dagbegeleiders kunnen eens een uitstap maken met de bewoners (vb.
gaan shoppen), dat kunnen wij niet.
Het is totaal anders.

Werk je graag in Avalon? Wat
vind je het leukste aan je job?
Ik werk graag in Avalon. Je staat kort
bij de mensen en hebt veel minder
papierwerk. Ik heb ook een goed contact met mijn collega’s van de nacht.
En dat het kortbij is, is natuurlijk ook
wel heel leuk.

Heb je bewust voor dit nachtwerk
gekozen?
Neen. Eigenlijk is het mijn bedoeling
om dagwerk te doen. Maar omdat ik
hier snel kon beginnen, heb ik dat
aangenomen. Ik heb wel al doorgegeven, dat als het mogelijk is, ik graag
overdag zou werken

Kan je na je nachten goed slapen?
Ik ben gelukkig een goede slaper en
kan meteen slapen als ik thuis kom.
Mijn partner en kinderen zijn ook heel
stil in huis als ik ’s nachts gewerkt heb.
Dat is wel tof. Mijn kinderen zijn ook al
groot genoeg om af en toe eens iets
alleen te doen. Het ritme is wel moeilijk. Je doet vijf nachten na elkaar.
Daarna ben je zeven dagen thuis. Als je
terug een beetje in het dagritme zit,
beginnen de nachten weer. Dat vind ik

www.baeyensbosteels.be

Valt het mee om nachtwerk te
combineren met een gezin?
In de week valt dat heel goed mee.
Mijn partner staat vroeg op en gaat
vroeg slapen. Als ik ’s avonds thuis
vertrek, slaapt iedereen al. Als ik ’s
morgens thuis kom, is mijn man al
vertrokken en zijn de meisjes al klaar
om naar school te vertrekken. Bij
slecht weer kan ik ze wegbrengen.
Nadien ga ik slapen. In het weekend
en in de vakanties is het minder makkelijk. Doordat mijn partner vroeg moet
vertrekken, zien we elkaar ook niet zo
veel op een weekdag.

Je hebt momenteel een
vervangingscontract. Zou je vast
willen werken in Avalon?
Ja, maar dan graag als dagbegeleider. Ik
denk dat je dan nog meer contact hebt
met de bewoners en de collega’s. Maar
voorlopig doe ik het nog wel graag.

Ik heb gehoord dat je naast
je werk in Avalon ook nog
vrijwilligerswerk doet.
Wat doe je dan zoal?
In de weekends dat ik niet moet werken, probeer ik af en toe als vrijwilliger
te werken. Ik ben oud-leiding van de
Chiro in Lebbeke. Daar ga ik soms
helpen. Ik heb ook een vriendin die
ziek is en die ik af en toe eens help. Ik
help ook als vrijwilliger bij een voetbalploeg en natuurlijk ook bij initiatieven
van Avalon (zoals het eetfestijn).
Moest ik niet meer kunnen blijven werken in Avalon omdat er geen (vervangings)contract meer mogelijk is, zou ik
wel vrijwilliger blijven in Avalon.
Dat is tof! Bedankt voor het interview!
Jill Van Bogaert

Fiscaal attest

Bank & Verzekeringen
Broekstraat 13
9255 Buggenhout-Opstal
T 052 365 860
Stationsstraat 11/A
9255 Buggenhout
T 052 399 710

voor de aankoop van een nieuwe douche-toiletstoel.

het moeilijkst. Als ik mijn laatste nacht
gedaan heb, probeer ik nadien zo weinig mogelijk te slapen om zo snel mogelijk terug in een gewoon ritme te komen.
Anders kan ik ’s nachts niet meer slapen.
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