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INHOUD:

Beste lezer,
Maart! Joepie! De lente komt eraan … het voorjaarszonnetje op
ons gezicht, fluitende vogeltjes in plaats van onze wekker
horen. Krokussen, hyacinten en narcissen in onze tuintjes,
bloesems in de bomen, schoonmaakkriebels, lammetjes op de
wei … kortom een hele hoop voorjaarskriebels in aantocht!
Hier in Avalon zetten we onze vrijwilligers in de bloemetjes en
verwenden we ze eind februari met een aperitiefje, een vers
belegd broodje en een klein dessertje. Ze verdienen dit, ze
doen zoveel voor onze bewoners. Zij laten de zon schijnen in
ons hart!
Carnaval is ook in aantocht ... gek doen, onbezonnen uit de bol
gaan, verkleedpartijtje, stoet, … .
Wij wensen jullie allemaal een fijne tijd, geniet van dit mooie
seizoen! Maar maak vooral zelf je eigen lente!
“Je weet pas echt dat de lente begint als je zelf ook wat straalt,
krokust, flierefluit en fladdert in de wind.”
Christel Mariman (kok)
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REPORTER TER PLAATSE
Interview met Cecile
Wie ben je? Stel jezelf eens voor?
Ik ben Cecile De Hantsetters, 64 jaar en gepensioneerd. Ik woon in Baardegem, maar eigenlijk
ben ik afkomstig van Buggenhout. Ik woonde
vroeger in de Kasteelstraat in Buggenhout maar
ben later samen met mijn man verhuisd naar
Baardegem.
Ik heb gewerkt bij de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer. Sinds 3 jaar ben ik nu
thuis. Nu ik tijd heb, doe ik vrijwilligerswerk.

Ik heb collega’s in de bibliotheek van Buggenhout die hetzelfde doen . We zijn daar met een
10-tal vrijwilligers die anderstaligen Nederlands
leren via de Taalkom.

Hoe ben je in contact gekomen met Avalon?

Doe je alle dagen aan vrijwilligerswerk?

Ik doe vrijwilligerswerk voor de Taalkom in de
bibliotheek van Buggenhout en ook voor het
OCMW. Iemand van de Taalkom had mij gevraagd om bij een bewoner van Avalon Nederlandse les te komen geven. En dat doe ik bij
Saleem. De Taalkom is een taalproject van het
OCMW en de Bibliotheek van Buggenhout om
anderstaligen Nederlands te leren.

Ik probeer op maandag een ganse dag te werken
voor de Taalkom. In de voormiddag geef ik les
in de bib en in de namiddag geef ik Nederlandse
les aan een Roemeense vrouw. Daarna kom ik
bij Saleem. Ik probeer dit op een vaste dag te
doen. Soms kom ik ook op vrijdag omdat ik dan
in de lagere school naast Avalon leesmama ben.

Hoe lang kom je al naar Avalon? En kom
je ook voor meerdere bewoners?
Ik denk dat ik nu al ongeveer 2 jaar op bezoek
kom. Eigenlijk kom ik alleen bij Saleem.

Kende je Avalon al?
Ja, ik had al van Avalon gehoord. Mijn zus
woont ook in Opstal, dus via haar kende ik het.
Mijn tandarts en kinesist hebben ook over
Avalon verteld.

Geef je alleen Nederlandse les?
Ik geef alleen Nederlandse les. Ik spreek met
de mensen ook Frans of Engels, omdat het in
het begin moeilijk is om enkel Nederlands te
praten.

Is het gemakkelijk om iemand een andere
taal te leren?
Dat is heel moeilijk. Saleem bijvoorbeeld is
Irakees en spreekt Arabisch. Hij gebruikt dus
een ander alfabet. Hij spreekt redelijk goed
Engels, maar ik denk dat door zijn ziekte het
moeilijk is voor hem om woorden makkelijk te
onthouden. Hij doet wel zijn best om te luisteren en te herhalen wat ik vraag. Maar de
week erna is hij al veel vergeten. Hij onthoudt
wel een paar woorden, maar het blijft wel bij
basiswoorden.

Werk je samen met andere collega’s of als
zelfstandige?

Heb je hobby’s? En is dit gemakkelijk te
combineren?
Ik heb nog veel hobby’s. Maandag en vrijdag doe
ik vrijwilligerswerk, maar de rest van de week doe
ik andere dingen. Ik lees graag, ga heel graag
wandelen en reis graag. In de vakanties geef ik
geen les. In de zomer werk ik ook veel in de tuin.

Kom je veel samen met de andere vrijwilligers?
Nee, eigenlijk niet zoveel. Sommige vrijwilligers
gaan aan huis les geven. In de bib zijn we met 4
die wekelijks op een ander tijdstip les geven aan
een kleine groep anderstaligen. Ik zie mijn collega’s
enkel tijdens een vergadering of een evenement.

Wil je graag nog iets vertellen?
Ik doe dit vrijwilligerswerk heel graag, anders zou
ik het niet blijven volhouden. Zoals met Saleem
ontstaat er op de duur een vriendschapsband. Ik
denk dat mijn bezoekjes voor hem belangrijk zijn
al kan ik hem maar telkens 2 of 3 nieuwe woordjes aanleren. Hij praat wel graag Engels met mij,
maar hij moet echt proberen om de woordjes die
hij kent in het Nederlands ook te zeggen. Ook al
mijn ander vrijwilligerswerk doe ik heel graag.
Het geeft enorm veel voldoening omdat je de
mensen iets bijbrengt. En zolang ik het kan, blijf
ik dit doen.
Bedankt Cecile voor dit interview!
Jill Van Bogaert

IN DE KIJKER
David Vandyck op bezoek
Wie zijn jullie?

D: Ik ben David Vandyck en ik ben zanger. Ik ben
geboren te Waregem en ben dus een WestVlaming. Ik ben getrouwd met Isabel en wij wonen
in Zedelgem. Ik heb ook een zoon van 13 jaar en
die heet Niels.
E: En ik ben Ellen Van Damme en ik woon in
Lebbeke. Ik woon nog thuis bij mijn ouders.
Werken jullie in Avalon?
D: Nee, ik werk niet in Avalon, maar ik kom het
vandaag bezoeken. Ik was wel benieuwd naar wat
Avalon nu juist was. Ik heb van Chilla een hele
mooie uitleg gekregen van wat de betekenis is
achter Avalon. Wat er hier allemaal gebeurt?
Ellen heeft mij ook uitgelegd dat het hier het oud
klooster was en dat het volledig gerenoveerd
is. Dus ik ben wel al wat op de hoogte van wat
Avalon is.
E: Ik werk hier als vrijwilligster op woensdagavond. Dan geef ik maaltijdassistentie en help ik
mee afruimen en afwassen. Ik doe dit nu bijna 9
jaar en met heel veel plezier.

David, wil je ons wat vertellen over je
zangcarrière? Hoe is het allemaal begonnen?
D: Ik ben in 2007 gestart met een testopname in
een muziekstudio. De bedoeling was om zo een
eerste single op te nemen. Muziek is altijd al mijn
grote passie geweest. Ik ben van kleins af aan al
naar optredens gegaan, bijvoorbeeld van Will
Tura. En ik zei toen al: “Wat hij doet, dat wil ik
ook!” Ik heb daar nog heel lang mee gewacht en
eerst mijn studies volbracht: Licenciaat in de
Handelswetenschappen. Pas veel later heb ik dan
beslist om voor mijn droom te gaan: muziek.

Ellen, Hoe heb je David leren kennen?
E: Ik heb David leren kennen via een interview
op de radio over Frans Bauer. Ik weet nog dat
je toen vroeg: “Stel dat ik begin te zingen, zou
je me dan ook volgen?” En ik zei: Ja! En zo is
het eigenlijk gekomen.
Hij is dan komen zingen op de Frans Bauer
familie-dag aan zee en ik was VIP toen. Zo
hebben we elkaar ontmoet achter de
schermen. Ik ben hem beginnen volgen, naar
optredens beginnen gaan, naar evenementen.

David, zing je alleen Nederlandse liedjes?

D: Ik zing hoofdzakelijk in het Nederlands en heel
af en toe zing ik ook iets in het Frans omdat dat
mijn tweede taal is. Mijn papa is van Brussel, dus
ik ben deels opgevoed in het Frans. Ik heb ook
veel familie die Frans spreken. Het is voor mij
evident om af en toe eens iets in het Frans te
doen. En ik doe dit ook heel graag. Qua genre
doe ik Nederlandstalige pop. Mijn laatste album is
opgenomen bij de producer van Marco Borsato. Ik
zing ongeveer in dezelfde stijl van Marco Borsato.

David, ben je alleen bekend in België of ook
in het buitenland?
D: Ik ben voornamelijk bekend in België, maar ik
heb in het verleden al eens een liedje opgenomen
met Corry Konings en daarvoor heb ik wel een
paar keer TV en radio-promo gedaan in Nederland. Ik ben naar Koffietijd geweest op RTL4. Ik
denk dat ik een heel klein beetje bekend ben in
Nederland, maar voornamelijk hier in België. Je
hoort mij vooral op Radio 2 en Ment TV.

Ellen, volg je David overal? Ga je naar elk
optreden van hem enz?
E: Ik ga niet naar elk optreden, maar wel zoveel
mogelijk.

Ellen, naast optredens, organiseert David
nog iets voor zijn fans? Vertel eens.
E: Ja, hij organiseert een fan-weekend en een
fan-reis elk jaar. Hij doet nog enkele events zoals
moederdag, Pasen en met Nieuwjaar een
receptie. Hij doet eigenlijk veel voor zijn fans.

David, ik heb gehoord dat je een mooi cadeau
hebt gekregen van je fans voor Nieuwjaar?
D: Ik heb van mijn fans een cheque gekregen om
naar een optreden te gaan van Céline Dion.
Aanvankelijk was het plan dat ik naar Las Vegas
zou vliegen, maar ze stopt in juni met haar optredens in Las Vegas. Omdat ik zelf ook redelijk
veel optreed en er een groot tijdsverschil is met
Las Vegas, was het bijna niet doenbaar om naar
Céline Dion te gaan. Dus ik dacht bij mezelf: “Ik
ga ze niet zien dit jaar."

IN DE KIJKER (VERVOLG)
Maar een paar weken nadat ik de cadeau had
gekregen van mijn fans, deed Céline Dion de
aankondiging dat ze naar Europa komt voor een
éénmalig concert in Londen. Dus ik heb
onmiddellijk voor dat concert een ticket geboekt.

Hebben jullie nog tijd voor hobby’s?
D: Ik ga graag met mijn vrouw voor een paar
dagen weg. Ik vind dat heel leuk om te doen.
Ik loop ook en doe aan fitness. Af en toe
teken of schilder ik. Ik probeer toch zo nu en
dan wat vrije tijd te nemen.
E: Ik doe veel aan de computer, puzzelen doe
ik ook heel graag. Ik help mijn ouders ook
veel in het huishouden, maar ben ook veel
weg.
David en Ellen, bedankt voor dit leuk
interview!
Jill Van Bogaert

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.

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)
Break

Music for life

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.

Onze warme dank aan iedereen die een actie
opzette ten voordele van Avalon vzw:
Huize van Langenhove met de rospot voor
Avalon en Trixxo met popcorn in Opwijk voor
Avalon.

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.

Digitale Nieuwsbrief
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).

Spaart u met ons mee?
Wij zijn laaiend enthousiast over een "CROSSTRAINER" 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 ...

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 20 april 2019
Elfde Avaloop, een recreatieve loopwedstrijd
met start 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) 1 en zondag
(middag) 2 juni 2019
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
helpen is van harte welkom.

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.
De opbrengst gaat naar Avalon vzw. Meer info:
www.avalonfietsers.be

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

COLOFON:
Tijdschrift van vzw Avalon
Broekstraat 27
9255 Buggenhout
Tel: 052/36 57 30
redactie@avalon-vzw.be
www.avalon-vzw.be
www.facebook.com\vzwavalon
Driemaandelijks tijdschrift:
Verschijnt in maart, juni,
september en december

v.u. Chilla Keppens
Oplage: 500 exemplaren
Samenstelling:
Chilla Keppens
Christel Bosman
Christel Mariman
Jill Van Bogaert
Tinne Vermeiren

