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VOORWOORD
Beste lezer,
De vakantiemaanden zijn voorbij, de kinderen gaan terug naar
school en iedereen komt terug in het normale werkritme. Zo ook
de Raad van Bestuur van Avalon waarvan ik, sedert het prille
begin, deel uit maak. Wij waren en zijn nog steeds een groep
vrienden die elk op de één of andere manier in onze omgeving
een familielid of goede vriend met een beperking hadden. Wij
maakten plannen om voor deze mensen en zovelen anderen
een thuis te creëren. Na veel vergaderen, zoeken naar sponsoring, vergunningen en erkenningen aanvragen … waren wij
heel blij, toen we in december 2007 onze eerste bewoners
konden verwelkomen.
Omdat de subsidies van de overheid verre van toereikend
waren, nam ik deel aan verschillende fietstochten (naar
Compostella, Rome, Montségur) voor de broodnodige sponsorgelden. Nu gaat onze aandacht vooral naar de bewoners en het
personeel. Als lid en medeorganisator in verschillende werkgroepen van o.a. de Avalon Bike Rock, het eetfestijn… ben ik
blij dat we hierbij steeds op bewoners, personeel en vele vrijwilligers kunnen rekenen. Ik hoop dat onze bewoners in Avalon
het nodige thuisgevoel, vriendschap en geluk ervaren.
Hierbij doe ik een oproep aan jonge mensen om onze
bestuursploeg te komen versterken zodat we nog mooie
toekomstplannen kunnen realiseren.
Rita De Maeyer
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REPORTER TER PLAATSE
Interview met Filip Van de Walle
Wie ben je? Stel jezelf eens voor?

Ik ben Filip Van de Walle en ik ben 41 jaar.
Ik woon in Herzele en voor diegene die dit
niet weten liggen, die mogen dat eens
opzoeken op Google 😊 ! Ik woon samen, ik
ben niet gehuwd en heb geen kinderen. Mijn
vriendin waar ik mee samen woon, heet
Christy Schockaert.
Werk je in Avalon?

Ja, ik werk hier sinds mei 2019. En mensen
die mij kennen van vroeger die weten dat ik
Julie hier al eens vervangen heb als zorgcoördinator in 2014.
Hoe heb je Avalon leren kennen?

De eerste keer dat ik hier werkte in 2014
heb ik het leren kennen omdat er een
vacature openstond.
Wat deed je voor je terug in Avalon
kwam werken?

Ik heb altijd al als begeleider of als
hoofdopvoeder
gewerkt
in
andere
voorzieningen. De meeste ervaring heb ik
met het werken met mensen met een
verstandelijke beperking. Maar ik heb ook
ervaring met mensen met een autismespectrumstoornis en met mensen met een
motorische beperking.
Waarom kwam je terug naar Avalon?

Ze hebben mij dat gevraagd. De directie
heeft mij een mailtje gestuurd met de vraag
of ik het zag zitten om terug hier te komen
werken.
Eerst was er de vraag om de
vervanging te doen van Carolien, maar ik
zag het niet zitten om enkel die vervanging
te doen omdat ik op dat moment vast werk
had. Hiervoor had ik dus een vaste job in de
Okkernoot.
Dit is een voorziening voor
mensen met autisme en daar heb ik 4 jaar
gewerkt.
Wat moet je allemaal doen als zorgcoördinator?

Een zorgcoördinator, het woord zegt het zelf:

de zorg coördineren. De vragen die bewoners
hebben, die probeer ik te vertalen naar
begeleiders hoe we die vragen/zorgen
kunnen beantwoorden. Ik stel ook IOP’s
(individuele
ondersteuningsplannen)
en
handelingsplannen op en maak deel uit van
het kernteam. Ik ben ook voorzitter van het
Multidisciplinair overleg (MDO). Ik zit heel
veel aan mijn bureau, maar ik probeer toch
geregeld mij eens onder de bewoners te
begeven om te zien wat hun vragen zijn.
Eigenlijk zouden de bewoners mij altijd
moeten kunnen aanspreken met hun vragen,
zorgen en problemen. Mijn taak is dan om
hierop een antwoord te zoeken. Natuurlijk
ben ik er ook voor de begeleiders. Met
begeleiders maak ik afspraken hoe we jullie
zorgvragen zo goed mogelijk kunnen
beantwoorden.
Jij vervangt Carolien tijdelijk. Wat ga je
daarna doen?

Ik vervang Carolien tijdelijk als zorgcoördinator, maar ik vervang ook Bram als begeleider.
Dus als Carolien terug is, ga ik terug als
begeleider werken hier in Avalon. Ik heb ook
een vast, fulltime contract.
Wat moet je als begeleider allemaal
doen?

Als begeleider doen wij heel veel! Ik ben ook
aandachtsbegeleider van twee bewoners:
Chris en Saleem. Twee uur in de maand sta
ik volledig voor hen ter beschikking, ook nu ik
Carolien vervang.
Vervang je dan ook iemand?

Ja, ik vervang Bram.
Werk je dan ook in het weekend?

Als begeleider werk ik ook in het weekend: 1
op 2 weekends. Nu als zorgcoördinator doe

ik dit niet. Maar vanaf februari 2020 werk ik
terug in het weekend en waarschijnlijk ga ik
dan ook in de nacht werken.

Christy en mij is om één van de komende
jaren een reis buiten Europa te maken. Bv:
naar Amerika, Canada of Thailand.

Heb je hobby’s?

Is er nog iets dat je wil vertellen?

Ik ben een echte bourgondiër, dit wil zeggen
dat ik graag veel eet en drink. Ik kook heel
graag en ik kook ook lekker, vind ikzelf. Om
toch een beetje beweging te hebben, ga ik af
en toe wandelen en fietsen. Wat ik heel
graag doe, is op reis gaan. De mooiste
reizen die ik al gemaakt heb, waren voor mij
Ijsland, Kroatië en Italië. Maar de droom van

Nee, niet echt.
Bedankt Filip voor dit interview!

Jill Van Bogaert

IN DE KIJKER
Serviceclubs op bezoek
We sparen dapper verder voor de fel
gegeerde Innowalker (=cross-trainer) die
we onlangs mochten testen.
Ondertussen kregen we zowel de Lions
Club Aalst als de Lions Dendermonde op
bezoek. Ook zij steunen ons project van de
innowalker en vulden onze spaarpot met
een aanzienlijke geldsom.

Wij bedanken graag Lions Club Aalst,
Lions
Dendermonde,
Ineos,
de
organisatoren van het Avalon eetfestijn
en de organisatoren van de Avalon Bike
Rock, Hof Ter Velden en iedereen die
een bijdrage levert aan onze spaarpot.

Lions Dendermonde

IN DE KIJKER (VERVOLG)
Ineos op bezoek

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.

WEETJES EN NIEUWTJES
Ons aanbod
Wonen

Break

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.

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.

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

Onze activiteiten
CREA ATELIER
Al jaren een vaste en erg gewaardeerde activiteit: schilderen,
papier scheppen, vilten, bloemschikken, découpage, glasschilderen, … 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 maakt de
deelnemers weerbaarder.

MASSAGE
Op uitdrukkelijke vraag wordt er ook 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.

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 zorgt voor professionele begeleiding.

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 gezel28,13
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!

28,13
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WEETJES EN NIEUWTJES (VERVOLG)
Open plaatsen

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

buurman of buurvrouw
We hebben momenteel open plaatsen. Je kan
bij ons terecht voor woonondersteuning,
dagondersteuning, mobiel/ambulante ondersteuning,
individuele
ondersteuning
en
kortverblijf. Wij bieden deze zorgvormen aan
binnen n-RTH (niet rechtstreeks toegankelijke
hulp) voor houders van een PVB en RTH
(rechtstreeks toegankelijke hulp).
Ons professioneel team staat in voor gepaste
begeleiding en verzorging in een sfeer van
respect, behoud van zelfstandigheid en gelijkwaardigheid.
Word jij graag een nieuwe buurman of
buurvrouw van onze bewoners? Of ken jij
iemand die nood heeft aan onze ondersteuning en dienstverlening?
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.
Onze gebouwen zijn volledig rolstoeltoegankelijk. Je beschikt over een individuele kamer,
leefruimte en sanitair (aangepaste toiletten en
badkamers)
zijn gemeenschappelijk. Er is
24u/24u en 7d/7d assistentie voorzien.
In Avalon mag elke persoon met een beperking
zoveel mogelijk zelf bepalen hoe hij zijn leven
wil uitbouwen. De bewoner kiest wanneer en
voor welke zorgvragen hij beroep doet op
ondersteuning vanwege medewerkers.

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.

WEETJES EN NIEUWTJES (VERVOLG)
Acties voor de warmste week
Geef het beste van jezelf voor het goede doel dat
jij belangrijk vindt! Organiseer en registreer een
actie en zamel geld in voor een goed doel van de
warmste week. De warmste week gaat dit jaar
door van 18 tot 24 december.

Je hebt het vast al ergens zien verschijnen: vanaf
dit jaar kan je je via De Warmste Week ook
inschrijven om te gaan vrijwilligen bij een goed
doel dat jou echt raakt. Wil je wel eens van
dichtbij meemaken wat het betekent om
vrijwilliger te zijn? De warmste week zet je op
weg. Vanaf 4 november kan jij je goed doel
laten weten dat je graag een handje komt
toesteken.
Avalon vzw staat geregistreerd als goed doel,
dus "go for it" en registreer jouw actie ten
voordele
van
Avalon
op:
https://dewarmsteweek.be

Via de website van de warmste week vul je een
formulier in om je aan te melden als vrijwilliger,
en zij nemen verder contact op met jou om alles
te regelen.

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

Hof Ter Velden | Geerstraat 84 | 9200
Dendermonde | Tel: 0473/932163
info@hof-ter-velden.be |
www.hof-ter-velden.be | www.htv-business.be

ACTIVITEITENKALENDER
Zondag 29 september 2019

Zaterdag 14 december 2019

Op zondag 29 september organiseert
vzw
Bosmarathon
de
11de
bosmarathon.
(keuze 2019tussen
Zaterdag 31 augustus
verschillende
afstanden
alsook
estafettemarathon).

Op zaterdagnamiddag 14 december
organiseren
we
naar
jaarlijkse
gewoonte een mini Kerstmarkt in
Avalon. Vanaf 14u is iedereen welkom
voor een hapje en een tapje. Uiteraard
tonen we ook onze eigen gemaakte
creatieve kerstgeschenken en bieden
we
ze
te
koop
aan
tegen
democratische prijzen. Samen zorgen
we voor een gezellige kerstfeer. U
komt toch ook?

Meer info : www.bosmarathon.be

Zondag 6 oktober 2019
Op zondag 6 oktober is het naar
aanleiding
van
Voka
Zondag
29 september
2019
Openbedrijvendag
feest bij
Hof ter
Velden te Geerstraat 34, 9200
Dendermonde. Iedereen is er welkom
vanaf 11u. Een hele dag live cooking,
animatie, optredens, food & drinks. U
steunt toch ook? Per consumptie gaat
er een deel naar VZW Avalon. Meer
info op: https://al30jaarfeest.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
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Chilla Keppens
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Jill Van Bogaert
Tinne Vermeiren

