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VOORWOORD
Beste lezer,
Het jaar 2020 lijkt nog maar net begonnen of de lente staat al
voor de deur. Bij Avalon werd er in het nieuwe jaar al flink
gevierd: de Nieuwjaarsreceptie eind januari, Valentijn waarop
zowel bewoners als personeel op hartjes en een lekker
middagmaal werden getrakteerd, het vrijwilligersfeest waarbij
deze als dank voor hun gewaardeerde inzet werden uitgenodigd
voor een drankje en een hapje.
Zeker niet te vergeten, is het feit dat we een kersverse BV in
huis hebben. Jenti nam deel aan het programma "Vandaag over
één jaar" en liet ons meegenieten van zijn schitterende
sportprestatie. Op 18 april kan hij zijn conditie verder op peil
houden tijdens de Avaloop. Dit jaar zijn alle afstanden
toegankelijk voor handbikes. Kom zeker langs om mee te lopen
of te supporteren! Gezelligheid verzekerd. De opbrengst willen
we dit jaar inzetten voor extra ondersteuning bij ontspanning
voor onze bewoners zoals een muziekbandje of optreden van
een goochelaar deze zomer, huur van een goede accomodatie
voor rolstoelsdans én de aankoop van ontspanningsmateriaal.
We hopen dat de Avaloop en de rest van het jaar in de zon
mogen baden.
Ann Van Kerckhove
Boekhouder
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Nieuwjaarsreceptie

Brouwerij Vercauteren
052/399.299
UW PARTNER IN DRANKEN
www.facebook.com/BrouwerijVercauteren.be
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REPORTER TER PLAATSE
Interview met Sam
Stel je zelf eens voor.

Ik ben Sam Van Lent, de zoon van Karine
Van den Bossche.
Werk je in Avalon?

Nee, ik werk niet in Avalon. Ik kom hier op
bezoek bij mijn mama.
Hoe zijn jullie in contact gekomen met
Avalon?

Dat is eigenlijk gekomen doordat mijn mama
in het ziekenhuis lag. Wij hebben enkele
voorzieningen opgezocht waar mensen met
een niet-aangeboren hersenletsel kunnen
verblijven. Het dichtstbijzijnde voor ons was
dan hier in Buggenhout bij Avalon !

We hadden twee verschillende hamburgers:
met kruiden voor de kindjes en een echte
gehaktburger met of zonder kaas.
Was dit de eerste keer dat je dit deed en
zou je het nog eens doen?

Het was de eerste keer dat ik hamburgers
heb gebakken voor een goed doel. Maar ik
bak al heel mijn leven hamburgers voor de
voetbal, dus ik was het wel al wat gewoon.
En ik zou het nog wel eens willen doen, maar
dan met iets anders.

Kom je alle dagen op bezoek bij je mama?

Neen, alle dagen kom ik niet. Ik denk dat ik
ongeveer drie maal per week langs kom!
Jij hebt onlangs iets gedaan voor Avalon.
Kan je hierover wat meer vertellen?

Ik heb als actie voor Music for Life een
hamburgerbak georganiseerd en dat heette
de Samburger, omdat mijn naam Sam is 😊 .
Het was de bedoeling om zoveel mogelijk
centjes te verzamelen voor Avalon. Ik heb
acht maal Samburgers gebakken. De mensen
mochten een vrije bijdrage leveren voor de
aankoop van een gewone hamburger met
kaas.
Hoeveel heeft het opgebracht?

Van buiten weet ik het niet, maar ik denk dat
het € 2.571,9 was. Ik heb dit samen met
mijn vriendin, zus en schoonbroer gedaan.
Natuurlijk zijn er nog vele mensen die hier
aan meegeholpen hebben: diegenen die de
broodjes mee zijn gaan halen, het vlees
besteld hebben. Zo hebben ook de kinderen
van mijn school de uien geschild. Er zit dus
een heel team achter, maar ik zelf stond
altijd achter de bakplaat.

Hoe heb je het ervaren?

Het was veel werk en soms lange dagen,
maar het geeft wel veel voldoening als het
voorbij is. Je weet waarom je het doet en dat
maakt het minder ‘erg’. Er komen dan ook
veel mensen eens een praatje doen, zelfs
mama is eens langs geweest. En dat is wel
leuk dat je zelf eens iets kan doen voor het
goede doel i.p.v. gewoon geld te geven. Het
was een hele ervaring!
Heb je al ideetjes voor de volgende editie?

Nee, eigenlijk nog niet. We zijn op school
wel een grote hamburger aan het maken uit
plastiek om meer reclame te kunnen maken.
Maar ik zou het de volgende keer wel nog
iets groter willen aanpakken. Misschien op
grotere evenementen gaan staan, dan enkel
op de voetbal. Om zo nog meer centjes te
kunnen verzamelen op korte tijd.
Heb je hobby's?

Ja, ik voetbal en speel ook biljart. Ik zwem
en fiets ook regelmatig. Maar momenteel zit
ik met een blessures en word ik geopereerd

REPORTER TER PLAATSE
in maart. Dus voor het ogenblik doe ik
zoveel niet meer. Nu speel ik vooral op mijn
Playstation. Dat is nu vooral mijn hobby, wel
een luie hobby, maar het is een hobby.
Wil je graag nog iets vertellen?

Ik ben heel blij dat mijn mama hier verblijft en
dat zijzelf ook heel blij is om hier te zijn. Dit
was in het begin wat moeilijker, maar het is
beter beginnen gaan met de tijd en dat is
voor ons ook leuker. Ze zit nu in een rol-

wagen waarmee ze zich beter kan
verplaatsen. Als ik dat zie, dan weet ik dat we
op de goeie weg zijn. Ik denk dat ze hier
ondertussen ongeveer 9 maanden zal zijn.
Karine: Ja, ik ben hier wel graag.
Bedankt Sam voor dit interview en de
Samburgeractie!
Jill Van Bogaert

IN DE KIJKER
Studio's

Kitchenette

De werken om enkele kamers om te
bouwen naar 2 studio's zijn volop bezig.

Het startsein voor de bouw van een
aangepaste
kitchenette
in
onze
gemeenschappelijke
leefruimte
is
gegeven. De voorbereidende werken zijn
achter de rug. Nu is het enkel nog
wachten op de plaatsing van de
kitchenette.

Deze 2-kamer studio's worden ingericht
met eigen badkamer/sanitair en zullen
binnenkort 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.

Uitbreiding
En we hebben nog meer plannen! We
hebben
zopas
een
pand
gekocht
tegenover het huidige gebouw van Avalon
in de Broekstraat te Opstal-Buggenhout.
Bedoeling is hier studio’s/appartementen
te maken voor mensen met een
beperking.

IN DE KIJKER
Vandaag over een jaar met in de hoofdrol Jenti De Smet
Een fantastische prestatie en wij mochten het mee beleven !
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Spaart u met ons mee?

Trooper

Wij sparen nog steeds voor de fel
gegeerde "INNOWALKER". Alleen, we
spreken hier over een aanzienlijk budget nl.
€ 57.000. Ondertussen spaarden we met
zijn allen tot net over de helft. Alle giften
blijven 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

Acties Music for Life
Onze warme dank aan de organisatoren van
de acties tijdens de warmste week van Music
For Life. Dank zij u en hen mochten wij het
mooie bedrag van € 7.551,90 ontvangen

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
waar 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 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.

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.

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!
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GEZEL II NV
+32 (0)52 33 20 10
WWW.GEZEL.BE

ACTIVITEITENKALENDER

Zaterdag 5 september 2020

Zaterdag 31 augustus 2019

19de Avalon Bike Rock georganiseerd
door de Avalonfietsers. Meer info op:
https://www.avalonfietsers.be/
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Zondag 27 september 2020
12de editie van de Bosmarathon
georganiseerd door vzw Samen.Meer
info op: https://www.bosmarathon.be/

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