Avalon

Nieuwsbrief

WEETJES EN NIEUWTJES
Music for life
Iedereen zorgt voor iedereen. En
ook voor Avalon want ook dit jaar
worden acties op poten gezet ten
voordele van Avalon. Hiervoor zijn
wij jullie héél dankbaar ! Hierbij de
warme acties:
De enthousiaste aspi meisjes
Chiro Opstal verkopen lekkere en
hartverwarmende “Verse soep for
life” ten voordele van Avalon vzw.
Prosafco & Havep verzamelen in
het kader van Music for Life oude
werkkledij in. Per ingezamelde
broek wordt €1 gestort ten voordele van Avalon vzw. Daarnaast
zijn er polo’s te koop ten voordele
van Avalon.
Bakkerij “Huize van Langenhove”
plaatst een Rospot for Life in de
winkel. Deze gaat integraal naar
Avalon vzw.
De 3 M ers lanceren acties waarvan de opbrengst verdeeld wordt
onder verschillende goede doelen,
waaronder ook Avalon. Zij verkopen soep tijdens de veiligheidsweek, plaatsen een emmer voor
rosse centjes, organiseren een
wijnverkoop en nog vele andere
acties.

Giften met fiscaal attest
Avalon vzw is officieel erkend door
het FOD Financiën om bij giften
van minstens €40 /jaar een fiscaal attest uit te
reiken. Dit betekent
dat iedereen die
een gift geheel om
niet stort op rekening van Avalon vzw
een fiscaal attest
van Avalon vzw zal

ontvangen en dit vóór 1 maart van
het jaar daaropvolgend. Indien u
een gift wenst te storten en nog
voor het jaar 2017 een fiscaal attest wenst, dient u nog snel voor
het einde van het jaar over te
schrijven op rekening BE92 0342
7685 3523. Zorg er ook voor dat
uw volledige naam en adres terug
te vinden is in de vrije mededeling
zodat het fiscaal attest correct kan
opgemaakt en opgestuurd worden.

10 jaar Avalon
Zaterdag 9 december vierde Avalon zijn 10 jarig bestaan met een
academische zitting in de kerk van
Opstal. Onze dank aan alle gastsprekers, muzikanten en aanwezigen om dit moment samen met
ons te vieren.

Zoek de zetduivel
Onze zetduivel had zich ditmaal
in de activiteitenkalender van de
nieuwsbrief verstopt. We serveren
uiteraard glühwein in plaats van
glühwien op onze kerstmarkt. Uit
alle opmerkzame lezers werd door
een onschuldige hand Noëlla Wuytack als de gelukkige winnaar van
2 Avontuurtjes geselecteerd. Proficiat en proost!
Wens je ook je kans te wagen om
2 Avontuurtjes te winnen? Los
deze rebus op en stuur je oplossing naar redactie@avalon-vzw.
be. Uit de eerste 10 inzendingen,

wordt de winnaar geloot. Véél succes!
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Mop van de editie
Een oud koppel van boven de 80
jaar gaat in een Mc Donalds eten.
Ze zetten zich aan een tafel en de
man gaat naar de toog en komt
terug met: één broodje, één portie friet, één cola. Hij snijdt het
broodje perfect doormidden en
legt de helft neer bij zijn vrouw.
Dan schudt hij de frieten op een
plateau, verdeelt ze in twee gelijke
porties en legt een portie voor
zijn vrouw..... Hij drinkt een slokje
van de cola en dan zijn vrouw een
slokje.... Hij begint te eten...... terwijl zijn vrouw zit toe te kijken. Een
jongeman die in de buurt zit, heeft
dat gezien en vindt het erg zielig,
dat die oude mensen zich samen
maar één portie kunnen permitteren. Hij gaat naar de vrouw en
zegt: “Mevrouw, bestel gerust een
portie, ik zal de rekening wel betalen”. De vrouw zegt: “Dat is niet
nodig meneer, we zijn al 60 jaar
getrouwd en we zijn gewend alles
samen te delen”. De jongeman
gaat zitten en ziet dat de vrouw
niks eet. Ze blijft wachten terwijl
haar man verder zijn helft opeet.
Hij kan het niet meer aanzien,
gaat terug naar de vrouw en zegt:
“Mevrouw, eet gerust uw deel
op, ik bestel een nieuwe portie”.
Maar de vrouw zegt weer: “Nee,
bedankt, meneer, wij zijn
gewend alles samen te
delen”. Waarop de jongeman zegt: “Waarop
wacht u dan zolang om te
beginnen met eten?” De
vrouw zegt: ik wacht op
zijn kunstgebit.
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Wij wensen u hele warme gezellige Kerstdagen
en een heel gelukkig Nieuwjaar vol met liefde en gezondheid!
Activiteitenkalender
Dinsdag 23 januari
Nieuwjaarsreceptie
voor
bewoners, familie van bewoners,
medewerkers,
vrijwilligers,
bestuursleden,
leden
van
de Algemene Vergadering,

verpleegkundigen OTV en externe
kinesisten. We starten rond
16.00 en ronden af om 17u30,
zodat bewoners aansluitend hun
avondmaal kunnen nemen.

Zaterdag 14 april
Tiende Avaloop, een recreatieve
loopwedstrijd met start (14u) en
aankomst in Avalon. Keuze tussen
6, 12 of 21 kilometer. Inschrijven
kan ter plaatse.

Inhoud
Voorwoord
Dag in beeld
- EHBO-opfrissingscursus
Reporter ter plaatse
- Interview met Kelly en Soethkin
In de kijker
- Halloween

Beste lezers,
Het jaar is alweer bijna ten einde en mensen bereiden zich voor op de
feestdagen.
De ene al wat uitbundiger dan de andere en sommige houden het liever
sereen, ieder op zijn manier.
Maar één ding komt steeds terug, namelijk, een terugblik. Een terugblik op het voorbije jaar, nog een laatste keer stilstaan en denken hoe
het is geweest.
En dat doen we ook hier in Avalon. Deze keer op een iets specialere
manier, want Avalon bestaat dit jaar 10 jaar!
We hebben dit dan ook niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Een personeelsfeest, een muzikale plechtigheid en een mooie receptie leken
ons dan ook gepast voor dit “tinnen” jubileum.
En bij een hapje en drankje kwamen dan ook de herinneringen ter
sprake. Niet alleen herinneringen van de voorbije tien jaar, maar ook
die van het laatste jaar, die nog fris in het geheugen staan. De vele veranderingen binnen Avalon, een nieuw beleid, een andere visie, de ups
en downs, een lach en een traan, een verwelkoming en een afscheid…
Herinneringen die ook ons als mens hebben veranderd, we krijgen een
nieuwe kijk op het leven, of we leren onszelf beter kennen, of we leren
een nieuwe levensles… en daaruit, lieve mensen, daaruit worden voornemens geboren, voornemens voor het volgende jaar, het nieuwe jaar!
We wensen dan ook iedereen de beste voornemens toe en een nieuwe
frisse start van het jaar 2018! Draag zorg voor elkaar, leef gezond en
gelukkig en bovenal geniet!
En net zoals de voorbije 10 jaar, doen we er nog 10 jaar bij!
One team, one goal, one heart!
Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Weetjes en nieuwtjes
Activiteitenkalender

Kristof Buyle

DAG IN BEELD: EHBO-opfrissingscursus te Avalon

REPORTER TER PLAATSE
Interview met Kelly en
Soethkin
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Is iedereen aanwezig?
De correcte handhygiëne
Herhaling intiem toilet
Hoe omgaan met een bewusteloos persoon
in rolstoel
5. en 6. Reanimatie oefening
7. Correct aansluiten van sondevoeding
8. Oefenen met de glucagen hypokit
9. Keukenbrandje, snijwonde, wat nu?
9
Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

ww

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

Met dank aan
Tuincenter Lissens
voor het opfleuren
van het Avalon tuinproject.
Tuincenter Lissens
Stwg op Lebbeke 14 - 1745 Opwijk

Met dank aan
TANDEM WOOD PRODUCTS N.V.
voor hun steun bij de Avaloop.

Stel jullie eens even voor?
Kelly: Ik ben Kelly Thijs en ik ben 19
jaar. Ik woon in Baasrode en ga in
Dendermonde naar school.
Soethkin: Ik ben Soethkin De Raes
en ik ben 19 jaar. Ik woon in
Buggenhout. Ik heb een vriend.
Wat zijn jullie hobby’s?
Kelly: Ik maak filmpjes en hou van
tekenen, joggen en met mijn nichtjes
bezig zijn.
Soethkin: Mijn hobby’s zijn toneel
spelen, zingen, dansen en ik leer nu
gitaar spelen.
Werken jullie in Avalon?
Kelly: Ja, ik ben hier stagiaire.
Soethkin: Ja, ik werk hier. Ik word
hier betaald.
Welke opleiding volgen jullie?
Kelly: Ik volg nu de opleiding logistieke helper om zo dan door te stromen naar zorgkundige.
Soethkin: Ik volg de opleiding verzorgende/zorgkundige.
Naar welke school gaan jullie?
Kelly: Ik ga naar het Trefpunt
(Campus
van
het
Oscar
Romerocollege) in Dendermonde.
Soethkin: Ik ga ook naar het Trefpunt
in Dendermonde.
Dan gaan jullie naar dezelfde school?
Kelly: Ja, ik ga naar dezelfde school
als Soethkin. Maar Soethkin zit wel
al een jaartje hoger dan ik.
Zijn jullie vriendinnen?
Kelly: We zijn beginnende vriendin-

nen.
Soethkin: Ik heb Kelly eigenlijk in
Avalon pas leren kennen. We hebben hier eens 1 dag samen gewerkt
en zo heb ik haar leren kennen.
Daarvoor kende ik Kelly eigenlijk
niet. We zien elkaar ook nooit op
school omdat we andere lesdagen
hebben.
Hoe zijn jullie in contact gekomen met
Avalon?
Kelly: Ik ken Avalon via de school. Ik
was onmiddellijk enthousiast om
naar hier te komen.
Soethkin: Ik ben van Buggenhout,
dus ik had al wel van Avalon gehoord
en ook vanuit de school dan.
Hiervoor liep ik stage in
Dendermonde.
Voeren jullie allebei dezelfde taken uit?
Kelly: De meeste taken doen we wel
hetzelfde. Maar ik doe wel nog iets
andere taken omdat ik nog maar
logistiek helper ben. Volgend jaar
komen er dan taken bij.
Soethkin: In de loop van de tijd mag
ik ook baden geven. Hoe langer ik
hier ga zijn, hoe meer ik ga mogen
doen. Ik mag ook mensen op toilet
zetten, dus ik denk dat ik uiteindelijk
alles mag doen wat gewone begeleiders hier doen.
Welke taken voeren jullie dan uit?
Kelly: Ik mag bijvoorbeeld de boterhammen maken voor jullie. Ik mag
bezig zijn met jullie, ik haal de was
op en sorteer deze. Soms moet ik
ook eens strijken, de propere was op
zijn plaats leggen, de afwas doen en
mee helpen eten geven. Dat zijn de

taken die ik doe.
Soethkin: Ik mag eigenlijk al alle
taken uitvoeren die de vaste begeleiders ook doen.
Hoe verloopt jullie dag?
Kelly: Ik begin meestal met dezelfde
taken: de was ophalen en sorteren.
Dan bekijk ik wat ik moet doen
afhankelijk van hoe druk het is.
Alleen als ik echt zelf niks meer weet
om te doen, zeggen collega’s me wat
ik moet doen, maar meestal doe ik
mijn taken al automatisch.
Soethkin: Soms zeggen de begeleiders wel wat ik moet doen: bv bij de
baden.
Hebben jullie hier ook een stage-mentor?
Kelly: Ja, mijn stage-mentor is
Kristof.
Soethkin: Ik heb Muriel als stagementor.
Komen jullie op vaste dagen of tijdens de
schoolvakanties?
Kelly: Ja, ik kom op woensdag, donderdag en vrijdagnamiddag en ook in
de schoolvakanties.
Soethkin: Ik kom 3 vaste dagen:
maandag, dinsdag en woensdag.
Tijdens de schoolvakanties kom ik
ook op diezelfde dagen.
Werken jullie op vaste uren?
Kelly: Ja, op woensdag werk ik van
14-18u en donderdag en vrijdag
werk ik van 10-18u.
Soethkin: Ja, maandag en dinsdag
van 10-18u. Woensdag van 9:30 tot
14u.
Hoe lang loopt jullie opleiding?
Kelly: Ik bepaal dit een beetje zelf.
Normaal is mijn opleiding 3 jaar.

Mijn stage is nu van onbepaalde
duur, dus ik kom ook werken in juliaugustus. Ik ga naar school op
maandag en dinsdag. In de grote
vakantie ben ik dan op maandag en
dinsdag gewoon thuis. Ik moet niet
elk jaar een andere stageplaats zoeken. Ik mag tijdens mijn ganse opleiding hier blijven werken. Ik doe hier
een betaalde stage.
Soethkin: Ik ben hier nog tot eind
juni 2019, dan heb ik normaal mijn
diploma.
Is Avalon jullie eerste werkervaring?
Kelly: Voor mij is dit mijn eerste

werkervaring in de zorgsector. Ik heb
ook nog andere stages gedaan nl. in
de verkoop en bij kinderen. Maar
voor volwassenen zorgen is nu de
eerste keer voor mij.
Soethkin: Ik heb vorig jaar mijn
logistiek certificaat behaald op de
dialyse-afdeling in het ziekenhuis
van Dendermonde. Ik heb daar toen
gewerkt van oktober tot augustus.
Wat is jullie leukste taak?
Kelly: Ik doe niet alles even graag,
maar boterhammen geven tijdens
het avondmaal vind ik wel het leukste. Omdat ik dan ook met jullie kan
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Halloween
Geesten, muizen, vampieren en meer, we griezelden mee met de verhalen van weleer. Heksen, vleermuizen en spoken in de lucht, in elk hoekje en nisje en zelfs in de lift sloeg je weleens op de vlucht!

Fiscaal attest

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

www.baeyensbosteels.be

Jill Van Bogaert

IN DE KIJKER

Bank & Verzekeringen
feestzalen eve nt s catering business

bezig zijn.
Soethkin: Ik weet dat niet zo goed.
Ik vind wel de verzorging leuker als
de logistieke taken.
Wat vinden jullie van Avalon?
Kelly: Avalon vind ik wel leuk om bij
te werken: het is een leuke manier
om bewoners te leren kennen, maar
ook de collega’s. Ik vind het goed
dat er zoiets bestaat als Avalon waar
mensen zoals jullie terecht kunnen.

Kerkstraat 117 - Buggenhout

via Avalon vzw
op BE 92 0342 7685 3523
met vermelding van
gift + naam + adres
(als mededeling)

