WEETJES EN NIEUWTJES
Music for life

Week van de vrijwilliger

Onze dank aan alle mensen die
acties organiseerden en steunden
ten voordele van Avalon vzw. De
warme acties van de aspi meisjes
Chiro Opstal, Prosafco & Havep,
Huize van Langenhove en 3M leverden een extra budget op van
€3703.

Dinsdag 6 maart vierden we alle
vaste vrijwilligers te Avalon en nodigden we hen uit om samen met
bewoners en medewerkers een
gezellige avond door te brengen.

Mini-kerstmarkt
Op zaterdag 16 december vond de
mini-kerstmarkt plaats te Avalon.
De verkoop aan de kraampjes en
de pannenkoeken met bijbehorende consumpties scoorden heel
goed zodat we met een positief resultaat de mini-kerstmarkt mochten afsluiten. Onze dank aan alle
aanwezigen en helpende handen
die het koude en natte regenweer
trotseerden!

Avaloop
Zaterdag 14 april staat de tiende
editie van de Avaloop op de planning. Dit is een recreatieve loopwedstrijd met start en aankomst
in Avalon. Keuze tussen 6, 12 of
21 kilometer. Iedereen is welkom,
inschrijven kan ter plaatse of via
de website: www.avalon-vzw.be.
Voor een vlotte inschrijving ter
plekke, vragen wij bij voorkeur de
identiteitskaart mee te brengen.

Avalon

Nieuwsbrief

WEETJES EN NIEUWTJES (vervolg)
Digitale Nieuwsbrief
Zowel personeel als bewoners zijn
alle vrijwilligers heel dankbaar voor
de inzet en steun die we steeds
opnieuw van hen krijgen.

Dankjewel vrijwilligers allemaal, jullie staan altijd klaar gedurende gans het jaar.
Of je helpt eten geven,
Helpt afwassen, tafels dekt en zo meer
Fietsvrijwilliger om van de wijde natuur te genieten
Helpt bij crea of kookactiviteit
Naampjes in de kledij naait zodat alles terug bij de eigenaar terecht komt
Mee gaat op uitstap om een handje toe steken en rolstoelen helpt duwen
Een pintje tapt in de zomerbar waar we genieten van het mooie weer
Iemand naar een plek voert om eens wat anders mee te maken
Een babbeltje doet met een bewoner
Ook de hulp om activiteiten te kunnen organiseren zoals eetfestijn, Avaloop,
Bike Rock en dergelijke
Alles helpt om het zo aangenaam mogelijk te maken en onze knusse plek tot
leven te brengen
Elke hulp telt want zonder vrijwilligers redden we het niet meer
Jullie zijn een absolute stimulans voor ons om tot een beter resultaat te komen, te groeien
Dank je duizendmaal omdat jullie zich inzetten voor ons, bewoners van Avalon

Wens je 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. Daarnaast publiceren we de Nieuwsbrief ook op onze
website (www.avalon-vzw.be) en
facebookpagina (www.facebook.
com\vzwavalon).

Rebus

wagen op 2 Avontuurtjes? Stuur
dan vóór 30 april de oplossing van
onderstaande rebus naar redactie@avalon-vzw.be. Uit alle inzendingen, wordt de winnaar geloot.
Véél succes!

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 zal ontvangen en dit vóór 1 maart van het
jaar daaropvolgend. Indien u een
gift wenst te storten kan u volgende rekening gebruiken: BE92
0342 7685 3523. Zorg er voor dat
uw volledige naam en adres (eventueel ondernemingsnummer) terug
te vinden is in de vrije mededeling
zodat het fiscaal attest correct kan
opgemaakt en toegestuurd worden.

De oplossing van vorige
rebus bevatte volgende
kerstboodschap: “Een magische Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar want we zijn
er altijd voor elkaar“.
Een onschuldige hand selecteerde Sandrien Van
Averbeke als de gelukkige
winnaar van 2 Avontuurtjes, het Avalon biertje.
Proficiat en proost!
Wens je ook je kans te

Zaterdag 14 april 2018
Tiende Avaloop, een recreatieve
loopwedstrijd met start (14u) en
aankomst in Avalon. Keuze tussen
6, 12 of 21 kilometer. Inschrijven
kan ter plaatse of via de website:
www.avalon-vzw.be.

Zaterdag(avond) 2 juni en
zondag(middag) 3 juni 2018
Eetfestijn in zaal ‘Torenhof’ te
Opstal. Noteer deze data alvast in
je agenda. Omdat we elk jaar een
grote opkomst hebben, zoeken
we extra vrijwilligers. Wie ons een
handje kan komen toesteken is
van harte welkom.
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Pinksterweekend: 19, 20, 21
mei 2018
Palingfestival in Mariekerke.

Zaterdag 1 september 2018
17de editie van de ‘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, 50, 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 30 september 2018
Op zondag 30 september
organiseert vzw Samen de tiende
bosmarathon. (keuze tussen
verschillende afstanden alsook
estafettemarathon). Meer info :
www.bosmarathon.be
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Inhoud
Voorwoord
Dag in beeld
- 10 jaar Avalon
Reporter ter plaatse
- Interview met Jenti
In de kijker
- Jubilarissen / Bingo

Beste lezers,
Maart (ook wel lentemaand, buienmaand), zien vele mensen met vreugde tegemoet. Het is de maand waarin de lente officieel begint. De klok
wordt verzet en we leven terug in de zomertijd. Langere dagen en meer
licht.
Maart is meestal een drukke maand voor de tuinier. Maart is de maand
waarin alles begint te groeien. Ook in Avalon steken de tuinkriebels
de kop op. Er worden kweekbakken, zaden en plantjes aangevoerd.
Een planning voor 2018 hangt in de leefruimte. Ik zal al zeker op de
eerste rij staan bij het oogsten, want het plan van onze tuiniers ziet er
veelbelovend uit.
In deze eerste editie van 2018 blikken we terug op het voorbije feestjaar “10 jaar Avalon”.
Onze reporter ter plaatse vuurt haar vragen af op een lid van de gebruikersraad; hij gunt jullie een blik op zijn voorbije reis en zijn taken in de
gebruikersraad.
Medewerkers die 10 en 5 jaar in dienst zijn, worden in de bloemetjes
gezet. De bewoners maakten samen met de ergotherapeuten een verrassing voor hen. “Bedankt om mee te sleutelen aan het verhaal van
Avalon”.
“Het frisse groen op jonge twijgen
Een tere tak met bloesemknop
De natuur spreekt en zal niet zwijgen
Want de lente volgt de winter op”

Weetjes en nieuwtjes
Activiteitenkalender

Chilla

DAG IN BEELD: 10 jaar Avalon
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REPORTER TER PLAATSE
Interview met Jenti
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1. Avalon ridders.
2 en 3. Welkom en speech door leden RvB.
4 en 5. Bedanking sponsoring.
(Avalonfietsers en Avalon Beukt)
6. Karel en Dirk worden in de bloemetjes gezet
voor bewezen diensten
7. Een blik op de aanwezigen
8 en 9 . Muzikaal intermezzo Lili en route en Eline Durinck
Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

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

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

Platteput 1 - 9255 Buggenhout
www.interfitness.be
web@interfitness.be

Wie ben je? Stel je eens even voor.
Ik ben Jenti De Smet en ik ben 24
jaar. Ik kom uit Baasrode.
Hoe lang woon je al in Avalon?
Ik woon nu 4 jaar in Avalon. In april
2014 ben ik in Avalon komen wonen.
Je bent de jongste bewoner van Avalon,
waarom heb je beslist om naar een
voorziening te gaan?
Ik ben inderdaad met mijn 24 jaar de
jongste bewoner hier in Avalon. Ik
heb dit besloten omdat ik het gevoel
had dat ik niet heel mijn leven bij
mijn ouders wou wonen. Ik wou ook
iets waar ik op mezelf kon zijn.
Avalon was hiervoor een goede
oplossing.
Hoe heb je Avalon leren kennen?
Ik heb Avalon leren kennen via mijn
vroegere school MPI Sint-Lodewijk.
Ik ben op bezoek gekomen om te
kijken hoe het hier was. Ik was
direct wel verkocht aan de werking
van Avalon. Ik vond het zeer belangrijk dat ik hier mijn eigen leven zou
kunnen leiden en zelf beslissingen
zou kunnen nemen.
Kende je al mensen voor je naar hier
kwam wonen?
Ik ken Dimitri (begeleider) al van
vroeger en ook Kim (begeleider) ken
ik van op de basketbalclub.
Was het een grote aanpassing voor je om
in een groep te leven?
Ik heb na mijn schooltijd 2 jaar thuis
gewoond, maar ik was het wel
gewoon van op school om in groep
te leven. Het was voor mij niet zo’n

grote stap om terug in groep te
leven. De aanpassing was er snel.
Wat doe je zoal in Avalon? Hoe vul je je
dagen?
Ik werk vaak aan mijn computer,
speel vaak op mijn X-box en ben ook
lid van de Raad van 5. De Raad van
5, is een groep van bewoners die de
stem vormen voor alle bewoners die
hier wonen. Ik ben ook lid van de
gebruikersraad. Daarvoor organiseer ik filmnamiddagen en andere

activiteiten, woon ik vergaderingen
bij, …
In Avalon is het de bedoeling dat je
zelf je uitstappen wat aanbrengt. Ik
probeer geregeld eens naar de cinema of een concert of een voetbalmatch te gaan. Natuurlijk met het
nieuwe systeem zal het allemaal wat
moeilijker worden, maar we maken
er het beste van.
Als ik iets wil doen, dan vul ik een
uitstapbriefje in of ik vraag het rechtstreeks aan de begeleider. Het is
wel de bedoeling dat het ticket of
dergelijke van de begeleider door de

bewoner zelf wordt betaald.
Afhankelijk van wat ik wil doen, gaan
er soms ook vrienden mee van buiten Avalon.
Kom je goed overeen met je
medebewoners?
Ik denk dat ik over het algemeen
met iedereen wel overeenkom. Maar
met de ene kom je al beter overeen
dan met de andere.
Je bent de jongste. Kan je hier doen wat
de meeste van jouw leeftijd doen?
Natuurlijk is het niet altijd even
gemakkelijk voor mensen met een
beperking om eens iets te doen. Ik
probeer toch zoveel mogelijk te doen
wat andere jonge mensen van mijn
leeftijd doen. Ik ga graag weg en
probeer echt mijn dagen en vrije tijd
goed in te vullen. Ik ga regelmatig
wel eens weg met medebewoners,
maar ik ga ook wel eens alleen weg.
Dit is afhankelijk van de activiteit.
Je bent al op reis geweest. Ga je dan
alleen op reis of in groep?
Ik ben al 3 x op reis geweest en het
was altijd in groep. Zo ben ik al naar
Marokko, Tenerife en Gran Canaria
geweest. Ik heb er veel leuke herinneringen aan, maar de leukste is
toch wel dat ik aan een plan heb
mogen meewerken: Geert (verpleger
OTV) heeft op onze vakantie zijn
vriendin Sara (begeleider) ten huwelijk gevraagd. Ik was zijn rechterhand om het uit te werken en uit te
voeren. Het was niet gemakkelijk
om dit te verzwijgen, omdat de andere mensen die mee waren ook vragen begonnen te stellen. Maar het

was heel leuk om hier deel van uit te
maken: het was dan ook voor een
goed doel en ik ben heel blij dat het
een positieve uitkomst heeft gehad.
Blijf je alle dagen in Avalon? En wat doe
je zoal in het weekend?
Ik ga elk weekend naar huis, omdat
ik hier ook niet veraf woon: Baasrode.
Ik vind het belangrijk om in het weekend ergens anders te zijn, in een
andere omgeving en bij mijn ouders
te zijn. Ik heb wel veel activiteiten in
het weekend: basket, de kaatsclub
in de zomer. Ik heb veel vrienden en
dan is het gemakkelijker om af te
spreken als ik thuis ben. Ik heb een
hele goede band met mijn ouders en
wil dit graag zo houden.
Bij de basketbalclub ben ik afgevaar-

digde, waar ik niet alle taken kan
doen als afgevaardigde, maar ik ga
wel altijd mee als er op verplaatsing
wordt gespeeld. Ik vind dat een heel
leuke hobby. Dat is een heel leuke
groep en ik voel me daar ook wel
goed bij.
Bij de kaatsclub ga ik gewoon kijken,
omdat ik dat graag zie en mijn
ouders zijn ook betrokken bij die
sport.
Wat wil je nog bereiken in de toekomst?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik
wil zoveel mogelijk van mijn dromen
waarmaken. Ik droom nog altijd van
een gezin, maar of het mogelijk gaat
zijn weet ik niet. Maar ik heb nog
andere dromen zoals naar Amerika
gaan. Ik heb ook een aanvraag

lopen voor een handbike, omdat ik
me wat sportief wil bezighouden.
Hopelijk komt dit dus snel in orde.
Hoe zie jij je toekomst?
Door het nieuwe systeem hebben we
al een paar keer minder goed nieuws
gekregen, maar we zitten er nog niet
volledig in. Maar we zullen wel zien
hoe het gaat lopen. Ik zie het niet zo
positief in eigenlijk. Je hoort van
alles en je merkt van alles, maar we
zullen wel zien hoe het evolueert.
We moeten alleszins proberen om er
het beste van te maken.

10 jaar

• Hellinckx Christel
• Redant Dimitri
• Vermeiren Tinne
• Van Averbeke Sandrien

IN DE KIJKER
In de maand maart vierden we
bij Avalon de jubilarissen van het
afgelopen jaar. Proficiat aan de
jubilarissen en bedankt voor de
inzet en de geweldige samenwerking!

• Cosijn Yvan
• Van Kerckhove Ann
• De Clercq Liese
• De Cock Nathalie
• De Cock Kim
• De Moor Nancy
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5 jaar
• Van Biervliet Heidi
• Keppens Chilla

Een kijk op de supergezellige bingo activiteit te Avalon :

Fiscaal attest

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

Bedankt Jenti voor dit interview!
Jill

OTV Home Care vzw

Thuisverpleging Geert Joos
T + 32 (0)3 828 23 13
E thuisverpleging@otvhomecare.be

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

