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Het jaar 2019 is bijna voorbij,
Daarom schrijf ik een brief voor ’t nieuwe jaar
Met wensen voor alle mensen,….
Wat is het dat mensen gelukkig maakt?
Wat is het dat mensen diep van binnen raakt?
Geen dure dingen, geld of gouden ringen
Het is geduld, begrip, een lief woord voor een ander
Het is vriendschap en vrede en zachtheid voor elkaar
Het zijn mensen die voor mekaar zorgen
Ik wens iedereen een leven gezond en welgezind
Waarin je geluk en vrede vindt
Ik wens dat iedereen omringd wordt door vrienden
Ik wens iedereen tonnen blijheid die je kan verdelen, 
wijd en zijd met Jan en alleman
Ik wens iedereen wat licht en hoop in momenten van zorgen
En wat warmte in kil-grijze dagen.
Ik wens iedereen fantasie, succes, werklust, mooie dingen,
fun, tolerantie, collegialiteit, samenwerking, blije gezichten,
vrijheid,…
En voor nu wens ik voor iedereen hele warme, gezellige
kerstdagen 
En een heel gelukkig nieuwjaar vol met liefde en gezondheid!!!

VOORWOORD
Beste lezer,

Voorwoord
 
Dag in Beeld
 
 
 
 
Reporter ter plaatse
 
 
 
In de kijker
 
Weetjes en nieuwtjes
 
Activiteitenkalender

INHOUD:

Interview met Jill en de
kleuterjuffen

Afgiftekantoor
Buggenhout

Dierenweek
Halloween
Winterefteling

Buggenhout, 1 januari 2020
Chilla

Prettige

Feestdagen !



DAG IN BEELD

Dierenweek



DAG IN BEELD

Dierenweek

Halloween



Winterefteling

DAG IN BEELD



dit niet direct zitten. Ik had toen ook een hele
drukke klas. Maar ik kom goed overeen met
Jill. Wij lachen heel wat af en zeveren ook
heel veel. Het is echt plezant. Moest Jill nu
niet zo kunnen lachen, zou ik het toch niet zo
graag hebben 😉!
 
H: Je weet in het begin niet goed wat je moet
verwachten. We hebben haar ook direct
gezegd dat zijzelf ook moet aangeven wat
kan en wat niet. Misschien gaan er soms
dingen gezegd worden die zij niet zo leuk
vindt.  Maar Jill kan wel tegen veel! Het is
een fijne samenwerking!
 
D: De tafeltjes zijn hier wat laag, maar dan
heb ik een grotere tafel binnen-
gerold. Eigenlijk zou ze een werkblad moeten
hebben voor haar rolwagen, zodat ze goed
kan meewerken. Als Juf Heidi binnenkort
terug is, zal ze op dinsdag vaak bij haar
zitten.  Juf Heidi heeft maar een 8-tal kindjes
en dat gaat beter zijn voor Jill. Op de
speelplaats rijden de kindjes allemaal met
haar rond.  Eén van de jongere kleuters vindt
het leuk om met Jill rond te rijden. Als hij de
kans ziet, dan is hij met haar op wandel…

D: Ik ben Dominique en ben 55 jaar. Ik ben
juf van het eerste kleuterklasje en werk al 35
jaar als kleuterjuf.
 
J: Ik ben Jill Van Bogaert en ben 36 jaar.  Ik
woon in Avalon en ik doe vrijwilligerswerk
hier op school op dinsdag en vrijdag-
namiddag.
 
H: Ik ben Juf Hilde en sta in de 2de en 3de
kleuterklas. Ik ben 55 jaar en sta ook al 35
jaar in de kleuterklas. In mijn klas zitten
eigenlijk 2 verschillende leeftijden waarvan 5
2de kleuterklassers en 16 kinderen van de
3de kleuterklas.

Stel jullie zelf eens voor.

Waren jullie er direct voor te vinden?

D: In het begin is het toch wel wat
afwachtend en aftastend. Vorig jaar had de
directrice dit algemeen gevraagd en zag ik 

Avalon en de kleuterschool zijn naast
elkaar gelegen. Is er altijd een goed
contact geweest?

H:  Wij zijn vroeger met de 3de kleuterklas
nog Driekoningen komen zingen, maar we zijn
daar enkele jaren geleden mee gestopt, omdat
we altijd moesten wachten tot alle bewoners
beneden waren en dan hadden we geen tijd
genoeg om onze tocht volledig af te maken. 
En zo is dat eigenlijk wat verwaterd.

Jill, hoe ben je op het idee gekomen om
vrijwilligerswerk te doen in de
kleuterschool?

J: Ik help heel graag kindjes en ik weet van
mezelf dat het moeilijk is voor mij om in een
kinderdagverblijf te helpen. Ik ben dan aan
Carolien, de zorgcoördinator, gaan vragen of
het niet mogelijk zou zijn om wat te gaan
helpen in de kleuterschool. Vorig jaar maart
hebben we dan een gesprek gehad met de
directrice Lut en zij was er direct voor te
vinden. Ik heb hier dan ook eens een rond-
leiding gekregen en sinds vorig jaar april doe
ik hier dus vrijwilligerswerk. Ik doe dat heel
graag!

Interview met Jill 
en de kleuterjuffen

REPORTER
TER 
PLAATSE



Staan jullie open om nog dingen samen
te doen met Avalon?J: Ik vind van mezelf dat ik soms nogal plat

overkom en dan denk ik van daar wat op de
letten tegenover de kinderen.

Mogen wij jullie alvast bedanken voor dit
interview!

D: Het is voor ons nu ook een drukke
periode: nieuwjaarsbrieven, de sint, Kerst-
en creamarkt. We krijgen ook veel vragen. 
Maar het is belangrijk dat we ook zelf
kunnen aangeven van nu past het of niet.
Het mag geen druk worden of verplichting.

Hoe reageren de kinderen eigenlijk op
je komst?

H: Ze reageren daar eigenlijk heel goed op.
Kleuters zijn spontaan tegen Jill.

D:  De kinderen hebben dat inderdaad al
gevraagd:  Wanneer mogen we eens naar
het huisje van Jill gaan kijken?  We gaan
daar eens over nadenken.

H: Bij het tanden poetsen en de diploma’s
uitreiken, zei Jill er altijd ‘iets’ bij tegen de
kindjes.  Bv: Misschien toch nog een beetje
beter poetsen!  En de kinderen aanvaarden
dat ook van haar, omdat ze iemand anders is
dan de juf.

D: Dit is niet nodig. Het valt best wel mee en
hier op Opstal kunnen we daar wel tegen. 😊

J: Ik vind het wel tof dat ze ook naar mij
luisteren, ook al kom ik maar 2 namiddagen. 
Ik krijg er veel vriendschap van. Ik ben nu 3 x
niet kunnen komen en de kindjes riepen
vandaag direct:  Oh, Jill is daar! 

H: Met een activiteit voor de ouders na
school kwam Jill ook helpen. Met de
visvangst hielp Jill toen de bonnetjes
aftekenen. Binnenkort met de kerstmarkt zal
Jill er ook bij zijn… Ze komt vaak helpen ook
bij extra activiteiten van de school.

J: Op dinsdag help ik mee in de klasjes.  Dan
help ik bijvoorbeeld mee met het schilderen. 
Tijdens het feest van de grootouders
moesten de kindjes iets maken om af te
geven en dan heb ik meegeholpen omdat
sommige kindjes meerdere werkjes nodig
hadden.  Ik heb ook al meegeholpen met de
poppenkast. Op vrijdag help ik mee met het
turnen bij Juf Elien. Soms help ik ook mee
als er zo speciale dagen zijn op school:
Bieboeballendag, spelletjes met de ouders.
Met het tandenpoetsen mocht ik de diploma’s
uitreiken aan de kinderen (3K).

D: Ze stellen haar dan wel vragen: Waarom
moet jij in een rolstoel zitten?
J:  Soms vragen de kinderen ook: Kan jij
stappen? En dan zeg ik dat ik dat niet kan,
omdat mijn benen snel moe worden. Maar
ik vind het ook niet erg dat ze die vragen
stellen.  Ze vragen soms ook: Hoe ga je
dan in je bed? En dan probeer ik dat zo
goed mogelijk uit te leggen.  Misschien is
het wel een leuk idee als de kindjes eens
op bezoek komen in Avalon en naar mijn
kamer komen kijken.

J: Ze gaan in de leefruimte 3 kerstbomen
zetten en versieren in 3 thema’s.  En ik heb
gevraagd of de kindjes geen versiering
kunnen maken voor 1 van de kerstbomen.
H:  De kindjes zijn daar al mee bezig.

D en H: Voor Jill doen we dit graag!

Tinne Vermeiren

Jill, wat doe je allemaal in de kleuter-
school?



We zijn gestart met de voorbereidende
werken  om enkele kamers om te bouwen
naar 2 studio's. Deze 2-kamer studio's
worden ingericht met eigen
badkamer/sanitair en zullen in het eerste
kwartaal van 2020 beschikbaar komen.
Word jij graag bewoner van deze
studio? Of ken jij iemand die hiervoor
interesse heeft? 
Neem dan snel contact op met onze
zorgcoördinator of verpleegkundige op het
nummer 052/36 57 30 of via mail:
zorgcoordinator@avalon-vzw.be of
verpleegkundige@avalon-vzw.be.

IN DE KIJKER 
Studio's

Naast de voorbereidende werken van de
studio's, worden ook de plannen van de
bouw van een aangepaste kitchenette in
onze gemeenschappelijke leefruimte
concreter. Deze zal enerzijds intensief
gebruikt worden tijdens onze kookateliers
en anderzijds wensen we in te zetten op
verhogen van zelfstandigheid van de
bewoners. Wij hopen op deze manier
huidige cliënten op termijn te kunnen
toeleiden naar een zelfstandigere
leefvorm.

Kitchenette

Onthaal
Het onthaal krijgt een nieuwe look en een
nieuw plekje. Begin volgend jaar zal je het
onthaal kunnen vinden in het
verbindingsstuk tussen de 2 gebouwen. 

Onze warme dank aan Debotech, Cera en Hof
Ter Velden voor de aanzienlijke giften die we
mochten ontvangen als steun voor de aankoop
van de Innowalker ! Wij spaarden al met zijn allen:   
€ 18967 van de € 57000.

Innowalker

Bedankt !

Kunstotheek
De Kunstraad van Buggenhout pakt elk
jaar uit met een Kunstotheek ten voordele
van een plaatselijk goed doel. Dit jaar was
Avalon aan de beurt. Verschillende
kunstenaars uit Buggenhout en omgeving
stelden een groot aantal werken ter
beschikking die te bezichtigen waren in
het Buggenhoutse gemeentehuis.
Bezoekers konden een werk voor één jaar
huren. Onze dank aan de Kunstraad van
Buggenhout voor het mooie bedrag van
€1500 .



WEETJES EN NIEUWTJES  

Met dank aan
BROUWERIJ VERCAUTEREN

 
 
 
 

voor hun steun bij de
Avaloop/Avalon Bike Rock.

 
 

052/399.299 
UW PARTNER IN DRANKEN

www.facebook.com/
BrouwerijVercauteren.be

 
 

Acties warmste week
Naar aanleiding van de  warmste week bij Music for life, werden er ten
voordele van Avalon enkele acties opgezet: SAMburgers, ballen for life
en rospot for life. Ook kregen we positieve respons op de mogelijkheid
om te vrijwilligen binnen onze organisatie. Onze warme dank aan de
organisatoren, deelnemers en vrijwilligers! 

Ballen for lifeSamburgers
for life

Rospot for life



WEETJES EN NIEUWTJES (VERVOLG)  
Trooper

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

Vandaag over een jaar!

Eindelijk kan Jenti, één van onze
bewoners, vertellen dat hij één van de
deelnemers van het tweede seizoen van
"Vandaag over een jaar" is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als jullie willen weten wat zijn uitdaging was
en wat hij heeft verwezenlijkt op de weg
daarnaartoe kijk dan zeker naar "Vandaag
over een jaar" op één op 13 Feb 2020!
 
Wij zitten alvast met zijn allen aan het
scherm gekluisterd die avond.

Babyboom!

Babyboom onder
ons personeel!
Sedert vorige
nieuwsbrief
mochten we maar
liefst 3 schattige
baby's
verwelkomen!
 
Lucille
Pippa
Wolf
 

Hof Ter Velden | Geerstraat 84 | 9200
Dendermonde |  Tel: 0473/932163

info@hof-ter-velden.be | 
www.hof-ter-velden.be | www.htv-business.be

Grote  dromen 
en 

straffe uitdagingen



WEETJES EN NIEUWTJES
Ons aanbod

Avalon biedt elke weekdag activiteiten aan
waar iedereen met een (vermoeden van)
beperking kan aan deelnemen, dus ook
personen die niet in Avalon wonen.  

Wonen

Avalon biedt als vergunde zorgaanbieder een
kleinschalige woonvorm aan in het groene
Buggenhout. Onze infrastructuur is volledig aan-
gepast aan het comfort van volwassen rolstoel-
gebruikers en wij hebben ervaring met het
begeleiden van mensen met een hoge onder-
steuningsnood. 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 onder-
steuning en dit 7/7 dagen.

Activiteiten

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. 

Break

 

Onze activiteiten

CREA ATELIER
Al jaren een vaste en erg gewaardeerde activiteit: schilderen,
papier scheppen, vilten, bloemschikken, découpage, glas-
schilderen, … op maat en volgens de individuele mogelijkheden.
Inclusief crea workshop door externen.

G-KARATE 
Dit wordt georganiseerd binnen Avalon en gegeven door twee
enthousiaste lesgevers.  De G-karate geeft  motorisch en mentaal
aangename uitdagingen. Deze positieve ervaringen maken de
deelnemers weerbaarder.

MASSAGE
Op uitdrukkelijke vraag wordt er individuele ontspannende en/of
therapeutische massage aangeboden.  Gemiddeld gaat er één
sessie per twee weken door.  Massage helpt spierstijfheid en
spasticiteit te voorkomen en brengt mentale rust.

INDIVIDUELE OEFENSESSIE KINE OF ERGO
Hierbij worden vooral handelingen/activiteiten ingeoefend waarbij
extra begeleiding nodig is. Bijvoorbeeld: transfers maken,
stappen, zelfstandig eten met aangepast bestek, werken met
(spraak)computer en -software,  … .  .Daarnaast kan er gebruik
gemaakt worden van het sta-apparaat en de motomed.  
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28,13

FIETSEN
Avalon beschikt over twee aangepaste fietsen: een rolstoelfiets
en een Fun2Go. Deze laatste wordt gebruikt voor mensen die nog
voldoende fysieke mogelijkheden hebben om mee te trappen. We
helpen onze bewoners graag zoeken naar begeleiding of een
vrijwilliger die mee wil fietsen.

 

KOOKATELIER
Een druk bezochte activiteit. Het eindresultaat wordt diezelfde
avond of de dag nadien geproefd  door alle bewoners. Dit
stimuleert het groepsgevoel en het gezellig samenzijn. Zo
smulden we onder andere van zelfgemaakte worteltaart.

PAARDRIJDEN
Op 3 km van onze woonvoorziening ligt een aangepaste manege
met tilsysteem en met uitzonderlijk brave paarden. Onze kinesiste
en ergotherapeute begeleiden het aangepast paardrijden /
hippotherapie.

ZWEMMEN
Geïnteresseerde bewoners kunnen zich inschrijven om te
gaan zwemmen in het aangepaste zwembad in Willebroek. Onze
kinesiste en begeleiders zorgen voor professionele begeleiding.

28,13

FEEL-GOOD MOMENT
Een feel-good moment op maat van elke bewoner ! Ontspannen
in onze gezellige relaxatieruimte, een wandeling of borstelsessie
van onze instellingshond Irma, een extra crea-namiddag, een
handmassage, een bezoekje aan onze zomerbar, een gezel-
schapsspel, soundmassage, een luisterverhaal, ….  .  .

TUINATELIER
De deelnemers zijn volledig betrokken in het hele proces:
‘tuinoverleg moment’, aankoop zaadjes, inrichting tuin, keuze
groenten en bloemen, … . De oogst van de groenten wordt
nadien gebruikt tijdens het kookatelier. Met liefde geplant,
verzorgd en geoogst – dat proef je!



Zaterdag 31 augustus 2019
Zondag 29 september 2019

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
Jill Van Bogaert
Tinne Vermeiren

ACTIVITEITENKALENDER 

Zaterdag 18 april 2020

Twaalfde Avaloop, een recreatieve
loopwedstrijd met start (14u) en
aankomst in Avalon. Keuze tussen
6, 12 of 21 kilometer. Inschrijven
kan ter plaatse of vanaf maart via
de Avalon website.

21 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie voor bewoners,
familie van bewoners, medewerkers,
vrijwilligers, bestuursleden, leden van
de AV, verpleegkundigen en externe
kinesisten. We starten rond 15u00 en
ronden af om 17u30, zodat bewoners
aansluitend hun avondmaal kunnen
nemen.

Week 29 febr - 8 maart 2020
Een week om te bedanken.
Vrijwilligers zetten hun talenten in en
doen dat met veel plezier en
voldoening. Om al die mensen, die
vaak achter de schermen hun steentje
bijdragen, te bedanken, laten we te
Avalon zien dat we die inzet niet
vanzelfsprekend vinden.

Giften
Fiscaal attest via Avalon vzw op 

BE92 0342 7685 3523 met vermelding van gift + naam+ adres 
(als mededeling)

Zaterdag(avond) 21 en zondag
(middag) 22 maart 2020

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.


