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VOORWOORD

INHOUD:

Beste lezer,

Voorwoord

Ik z it in de tuin, ik ben heel alleen
Toch is er allerlei leven om mij heen
De vogels zijn hun kroost aan het voeren
Twee duiven zitten in een boom te koeren
De vissen in de vijver happen naar lucht
Want de poes van de buren is zojuist gevlucht
De bloemen staan op het punt van o ntwaken
Een spin is bezig een web aan het maken
Een libel scheert over het wateroppervlak
Er zit een merel luid te zingen op het dak
Ik sluit mijn ogen, luister, en hou me stil
Hen storen is wel het laatst e wat ik wil
Ik voel me één met de natuur
Zo kalm, zo vredig en zo puur
Ik geniet, en ben hier echt niet alleen
Er is zoveel moois hie r om me heen.
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DAG IN BEELD

vrijwilligers

Brandweeroefening met evacuatie

REPORTER TER PLAATSE
Interview met Pascal Jacobs
Wie ben je? Stel jezelf eens voor?

Ik ben Pascal Jacobs en ik ben 52 jaar.
Werk je in Avalon?

Ik werk niet in Avalon, maar ik verblijf er
wel.
Waar woonde je voor je naar Avalon
bent gekomen ?

Ik woonde in Nazareth-Eke. Ik ben papa
van 3 meisjes, maar ik ben ondertussen
gescheiden en dus alleenstaande.
Wat deed je van job? Of was je een
huisvader?

Ik was geen huisvader. Ik werkte aan de
Universiteit van Gent als logistiekmedewerker bij de maaltijdvoorziening.
Je hebt een voetbalcarrière gehad.
Kan je daar iets meer over vertellen?

Ik ben begonnen in AA gent van mijn 9 jaar
waar ik tot in de eerste ploeg ben geraakt.
Daarna ben ik naar RWDM gegaan waar ik
5 seizoenen heb gespeeld. Van RWDM ben
ik naar Denderleeuw gegaan en van daar
naar TK Meldert en dan was mijn carrière
gedaan. Ik was toen 34 jaar. Ik ben gewoon
gestopt en niet omwille van blessures of
zo. Ik had er geen zin meer in.
Hoe komt het dat je plotseling naar een
woonvoorziening moest komen?

4 jaar geleden in augustus 2015 heb ik een
bacterie opgedaan waarvan ik GuillainBarré heb opgelopen. Daardoor ben ik 3
jaar verlamd geweest en lag ik aan de
beademing. Avalon was de enigste plaats
waar ik terecht kon na mijn verblijf in het
UZ Gent. Ik heb 6 maanden in het AZ Maria
Middelares en 23 maanden in het UZ Gent
gelegen.

Hoe zijn jullie in contact gekomen met
Avalon?

Mijn termijn was uit in het UZ, dus dan worden er voorzieningen gezocht voor de patiënt.
Er waren 4 mogelijkheden en Avalon was er
één van. Bij de andere 3 voorzieningen is het
afgesprongen omwille van het feit dat ik nog
beademd werd. Maar Avalon heeft de keuze
gemaakt om mij toch te helpen.
De bacterie heb ik opgelopen door in de zee
te springen. Ik ben toen met mijn teen aan
een rots blijven haperen en heb daarbij een
wondje opgelopen. En dat heeft die bacterie
veroorzaakt.
Wist je dat je terug kon genezen? En hoe
heb je de kracht gevonden om zo positief
te blijven?

90% van de mensen met Guillain-Barré
herstellen. Ik heb de pech gehad dat ik 3 keer
ben hervallen en had het ook in de zwaarste
graad. Ik ben dus langer verlamd geweest dan
normaal. Ik heb mijn kracht gehaald door
blijven te geloven dat ik beter zou kunnen
worden. Ging ik beter worden .... was een
groot vraagteken. Volgens de klinische
rapporten was dit niet meer mogelijk. Maar
ondertussen ben ik aan het revalideren om
terug te leren stappen. Iedere dag is er een
nieuw doel! Mijn grootste doel is nu om uit de
rolstoel te komen. Iedereen kan Guillain-Barré
krijgen.
Nu de dag van vandaag is er veel
beterschap met je. Vertel eens!

Vanuit het ziekenhuis is het rapport gekomen
dat ik nooit meer kon genezen, nooit nog zou
kunnen lopen of zelfstandig ademen. Met de
hulp van mijn kinesist Thomas Moonen zijn
we eerst van start gegaan met de beademing
af te bouwen door middel van oefeningen.

Ondertussen zijn we bezig om mijn zenuwen die nu nog verlamd zijn meer te activeren. Op de duur begin je in alles terug te
geloven, omdat alles terug kracht en beweging krijgt. Ik heb veel te danken aan
iedereen die me verzorgd heeft, maar ook
aan Thomas. Thomas heeft al veel uren met
mij gewerkt. Hij is al een grote steunpilaar
geweest om te kunnen verbeteren of om te
mogen verbeteren.
Wat moet je doen bij de revalidatie?

Bij de revalidatie krijg ik 1 uur ergotherapie
(mobiliseren van de armen en handen, leren
rechtstaan), ik onderga ook van alle tests
rond kracht. Ik krijg er ook kinesitherapie (dit
gaat vooral rond stabiliteit, kracht en leren
stappen).

uiteindelijk wel normaal moeten kunnen
stappen en fietsen. Ik zet geen tijd op het
herstel. Iedere dag is weer een stap
dichter. Eens je Guillain-Barré hebt gehad
en het is uit je lichaam, kan je het ook niet
meer opnieuw krijgen.
Hoe zie je de toekomst?

De toekomst is voor mij op mijn eigen benen
staan: een eigen woning. Ik wil terug
volledig zelfstandig gaan wonen, met de
auto rijden en eventueel terug gaan werken.
We zijn volop bezig met de toekomstplannen. Het plan is dat ik in 2020 zelfstandig ga wonen. Voor dit jaar zijn de plannen
dat ik nog een aangepaste auto ga kopen.

Kan je terug volledig herstellen?

Bedankt Pascal voor dit interview!

Op gebied van Guillain-Barré ga ik altijd
iets overhouden. Maar normaal zou ik wel
voor 95% moeten herstellen. Dus ik zou

Jill Van Bogaert

IN DE KIJKER
Rolstoeldans

Supercool

IN DE KIJKER (VERVOLG)
Avaloop
Zaterdag 20 april stonden 237 sportieve lopers en 5 handbikers klaar aan de start
van de Avaloop. 109 lopers en 5 handbikers vatten de 12 kilometer aan, 76 lopers
de 6 km en 52 dappere lopers de 21 kilometer.
Met zijn allen schonken zij een bedrag van € 4.180 aan Avalon dat integraal wordt
aangewend voor groepsuitstappen met bewoners.
Onze dank aan de organisatoren, medewerkers en sponsors voor alle steun!

vzw Samen

Bloemen De Maerschalk

Brouwerij Vercauteren

IN DE KIJKER (VERVOLG)
Eetfestijn
Zaterdag 1 en zondag 2 juni vond het
twaalfde eetfestijn plaats in Zaal Torenhof.
Ondanks het warme weer en het verlengde
weekend mochten we 432 mensen
verwelkomen. Zij smulden van de overheerlijke frietjes met vol-au-vent, stoofvlees,
visschotel en ijsjes. Onze dank aan alle
aanwezigen, bewoners, organisatoren,
vrijwilligers, sympathisanten en medewerkers
voor de talrijke opkomst en leuke sfeer!

20 km van Brussel

WEETJES EN NIEUWTJES
Ons aanbod
Wonen

Activiteiten

Avalon biedt als vergunde zorgaanbieder een
kleinschalige woonvorm aan in het groene
Buggenhout. Onze infrastructuur is volledig aangepast aan het comfort van volwassen rolstoelgebruikers en wij hebben ervaring met het
begeleiden van mensen met een hoge ondersteuningsnood. Je kan bij ons terecht voor
intensieve woonondersteuning op korte en lange
termijn. Wij bieden een kleinschalige omgeving
aan met huisbereide maaltijden, aangepaste
infrastructuur, 24u/24u oproepbare ondersteuning en dit 7/7 dagen.

Avalon biedt elke weekdag activiteiten aan
waaraan iedereen met een (vermoeden van)
beperking kan aan deelnemen, dus ook
personen die niet in Avalon wonen. Samen
koken, knutselen, aan sport doen, verven,
wandelen, daguitstappen maken, ....
Onze professionele begeleiders, ergotherapeuten en kinesist organiseren een breed scala
aan allerhande activiteiten. Ook voor wie verstandelijk of fysiek bepaalde dingen niet (meer)
kan doen, verbreden we via aangepaste
materialen en hulpmiddelen de mogelijkheden.

Break
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.

Vrijwilligerswerk: iets voor jou?
We zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons kunnen bijstaan. Heb je een hobby
(fietsen, wandelen, kaarten, toneel of filmbezoek, …) of een talent dat je zou willen inzetten
voor één of meerdere bewoners? Ben je iemand die graag met mensen omgaat? Wil je een
beetje van je vrije tijd zinvol delen met personen met een beperking? Heb je nog nooit met
personen met een beperking gewerkt, maar heb je wel zin? Kom dan eens praten, we bekijken
samen wat haalbaar is. Neem vrijblijvend contact op met Heidi Vanbiervliet, hoofdbegeleidster
via 052/365730 of hoofdopvoeder@avalon-vzw.be.

GEZEL II NV
+32 (0)52 33 20 10
WWW.GEZEL.BE
PLATTEPUT 1 - 9255 BUGGENHOUT
WWW.INTERFITNESS.BE
WEB@INTERFITNESS.BE

WEETJES EN NIEUWTJES (VERVOLG)
Spaart u met ons mee?

Trooper

Wij zijn laaiend enthousiast over een
"CROSS-TRAINER" die we onlangs mochten
testen. Iedereen is het erover eens, dit
moeten we in huis halen! Alleen, we spreken
hier over een aanzienlijk budget nl. € 57.000.
Om dit bedrag bijeen te sparen, kunnen we
alle steun gebruiken. Wij doen dus een
warme oproep om ons hierbij te steunen. Alle
giften zijn meer dan welkom en vanaf een gift
van €40 op jaarbasis kunnen wij u een fiscaal
attest uitreiken. Geeft u een feestje en hebt u
geen cadeautjes nodig, denk dan ook even
aan ons ...

Steun ons via Trooper. Neem een kijkje op:
www.trooper.be/vzwavalon

Giften
Fiscaal attest via Avalon vzw op
BE92 0342 7685 3523 met
vermelding van gift + naam+ adres
(als mededeling)

Met dank aan
BROUWERIJ VERCAUTEREN
052/399.299
UW PARTNER IN DRANKEN
www.facebook.com/
BrouwerijVercauteren.be

voor hun steun bij de
Avaloop/Avalon Bike Rock.

ACTIVITEITENKALENDER
Zaterdag 6 juli 2019
Op zaterdag 6 juli organiseert R & H
aan De Pit te Buggenhout een
motorrondrit met BBQ ten voordele
van Avalon

Vertrek (vanaf 7u30) en aankomst:
sporthal De Pit, Buggenhout.
Deelnemers kunnen kiezen tussen
volgende afstanden: 30, 50, 70,90,
120 of 150 km.

Zaterdag 31 augustus 2019

Zondag 29 september 2019

18de editie van de ‘Avalon Bike Rock’:
een jaarlijks fietsevenement
georganiseerd door de Avalonfietsers
in samenwerking met de Vlaamse
Wielrijders Bond.

Op zondag 29 september
organiseert vzw Bosmarathon de
11de bosmarathon. (keuze tussen
verschillende afstanden alsook
estafettemarathon). Meer info :
www.bosmarathon.be

Zaterdag 31 augustus 2019
18de editie van de ‘Avalon Bike
Rock’: een jaarlijks fietsevenement georganiseerd door de
Avalonfietsers in samenwerking
met de Vlaamse Wielrijders Bond.
Vertrek (vanaf 7u30) en
aankomst: sporthal De Pit,
Buggenhout. Deelnemers kunnen
kiezen tussen volgende
afstanden: 30, 50, 70,90, 120 of
150 km.

Zondag 29 september 2019
Op zondag 29 september organiseert
vzw Bosmarathon de 11de
bosmarathon. (keuze tussen
verschillende afstanden alsook
estafettemarathon). Meer info :
www.bosmarathon.be
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