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VOORWOORD IN CORONATIJDEN
Beste lezer,
Een wereld die in enkele weken tijd volledig verandert. We mogen geen handen schudden, geen bezoek
ontvangen, geen knuffel aan een bewoner of collega geven, zelfs niet samen sporten,…
Half maart, een nieuw hoofdstuk in ieders leven. De Coronacrisis woedt in alle hevigheid en het land gaat in
lock down. Avalon sluit de deuren. De Broekstraat wordt stil. Geen uitgelaten kinderen meer die met plezier
naar school vertrekken of terug huiswaarts keren.
In Avalon verandert het leven drastisch. Waar vroeger onze cliënten konden gaan en staan waar en
wanneer ze dit willen, wordt nu gevraagd binnen te blijven. Zij die gewend zijn om tijdens het weekend naar
huis te gaan, worden voor de keuze gesteld, in Avalon blijven of voor langere tijd naar huis keren. Cliënten
die op dagopvang komen, worden voor onbepaalde periode residentieel opgenomen of blijven thuis en
organiseren daar de opvang. Ingrijpend voor iedereen.
Alle activiteiten worden on hold gezet, vrijwilligers kunnen niet meer langskomen, bezoek komt op afspraak
en moet buiten Avalon blijven, raambezoeken, poortbezoeken, babbelbox, skypegesprekken… Van het
personeel wordt extra ingezet gevraagd, zij leveren schitterend werk, denken mee en komen vaak met heel
creatieve oplossingen. Alle evenementen worden tot nader order geschrapt. Het sociale leven valt stil.
Een spontane solidariteit ontstaat. Iedere avond om klokslag 20u luiden de klokken en wordt er
geapplaudisseerd voor de zorgsector. Mensen sturen spontaan kaartjes om ons een hart onder de riem te
steken. Grote lekkere taarten komen totaal onverwachts onze richting uit…. Kortom, iedereen in de buurt is
begaan met het welzijn van iedereen in Avalon waarvoor onze oprechte dank.
Nu we stilaan de versoepeling van de maatregelen organiseren, brengt dit ook onzekerheid met zich mee.
Wat als we te snel gaan, wat als er zich alsnog een uitbraak manifesteert, wat als…. Ondanks alles hebben
we deze crisis in Avalon goed het hoofd geboden. We blijven positief en starten met mondjesmaat onze
normale werking terug op. We komen uit ons kot, maar blijven voorzichtig
Chilla Keppens
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CORONADAGEN IN BEELD

Met behulp van de vele zelfgemaakte
mondmaskers die vrijwilligers voor ons
maakten, beschermen wij elkaar.
Dank u wel aan alle vlijtige stiksters!

Brouwerij Vercauteren
052/399.299
UW PARTNER IN DRANKEN
www.facebook.com/BrouwerijVercauteren.be

CORONADAGEN IN BEELD

Spijtig genoeg moesten we
omwille van geldende
coronamaatregelen enkele
geplande evenementen
schrappen:
de Avaloop en het eetfestijn.

Onze warme dank aan de
sponsors en iedereen die mee
hielp aan de voorbereidingen!
We waren er klaar voor.

CORONADAGEN IN BEELD

We hebben
jullie gemist !

CORONADAGEN IN BEELD
Pure verwennerij !
We worden in de bloemetjes gezet,
ontvangen dozen vol tekeningen en
overheerlijke lekkernijen worden
zomaar aan de voordeur
afgegeven. Ook onze keuken zorgt
voor lekkere maaltijden!

CORONADAGEN IN BEELD

Genieten !

CORONADAGEN IN BEELD

Ook op muzikaal vlak
werden we verwend....
Gelukkig konden we in onze
tuin ook genieten van het
goede weer.

CORONADAGEN IN BEELD

CORONADAGEN IN BEELD
En bij regenweer ... spelen
we gezelschapsspelletjes.

REPORTER TER PLAATSE
André vertelt zijn ervaringen te Avalon.
Mijn aankomst in Avalon

Na 32 jaar dienst in de gemeente Affligem,
waar ik de laatste jaren webbeheerder was,
ging ik op ziekteverlof. Mijn motorische
mogelijkheden gingen achteruit. Het gebruik
van de computerapparatuur verliep steeds
moeilijker. Ik geraakte in een depressie en
werd verschillende keren opgenomen in het
ziekenhuis te Asse.
Snel werden mijn familie en ik er zich van
bewust dat het zo niet verder meer kon. Mijn
arts ondervond dat mijn probleem eigenlijk
de eenzaamheid was, ik zat veel alleen
thuis. Om hiervan verlost te worden werd
naar een organisatie gezocht voor een
nuttige dagbesteding. Via een kennis leerde
ik Avalon in Buggenhout kennen,
een
voorziening voor personen met een
beperking.
Ik maakte daar samen met mijn broer een
afspraak. Met wat schrik voor het onbekende
kwam ik aan in Avalon. De ontvangst was
hartelijk. Ik werd er op de hoogte gebracht
over de werking, van de gewoonten en nog
zoveel meer. In den beginne zat ik niet zo te
springen om hier te verblijven. Toen zei de
verantwoordelijke dat het ook mogelijk was
op dagbesteding te komen, wat ik
onmiddellijk zag zitten. Er werd een
overeenkomst ondertekend voor 4 dagen in
de week.
Ik kwam iedere dag met het busje van DAV
(dienst aangepast vervoer) van Grimbergen
naar hier en ’s avonds werd ik afgehaald om
naar huis te gaan. Ik voelde mij snel thuis in
Avalon. Alles werd voor mij geregeld,
kinesitherapie, ergotherapie, de lekkere
maaltijden, en nog zoveel meer. Het was de
eerste keer dat ik ajuin heb gesneden,
weliswaar zonder tranen in de ogen.

Er wordt nog veel meer georganiseerd, zoals
fietsen, knutselen, wandelen (ons baasje
Irma, de instellingshond, was steeds van de
partij).
Maar
toen
kwam
een
wereldwijde
spelbreker, Corona (Covid-19). Dit virus
eiste vele doden. Iedere dag was het nieuws
gedomineerd door Corona.
Er werd een lockdown afgekondigd,
iedereen moest “in zijn kot” blijven. Dit was
ook het geval in Avalon, iedereen ging in
lockdown. Van Avalon kreeg ik de keuze
tijdens de coronaperiode hier verblijven of
naar huis gaan. Na wat overleg met mijn
broer heb ik gekozen om hier te blijven. Er
werd mij een voorlopige kamer toegewezen.
Ik heb er rustig kunnen nadenken over mijn
toekomst. Er werd voor verzorging gezorgd
door OTV, waarvan een verpleegkundige
tweemaal per dag langskomt.
Nu ik een tweetal maanden hier verblijf, heb
ik besloten vijf dagen per week hier te
blijven en twee dagen naar huis te gaan. Ik
heb een studio in gebruik waar ik mijn eigen
leven kan inrichten.
Tot slot wens ik iedereen te bedanken voor
de assistentie in mijn dagelijks leven.
André Ledegen

IN DE KIJKER
Studio's
Met enige trots mogen wij aankondigen
dat onze 2-kamer studio's met eigen
badkamer/sanitair beschikbaar zijn. Eén
studio is reeds toegewezen, de andere is
voorlopig nog ter beschikking voor
geïnteresseerden.
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.

Babbelbox
Tijdens corona bezoek ontvangen, rekening
houdend met alle geldende richtlijnen, vraagt
enige creativiteit maar we slaagden erin.
We creëerden een babbelbox in eigen huis met
aparte toegang!
Aanmelden, mondmasker op, ontsmetten
registreren en attesteren en dan ....een veilige
ontmoeting tussen bewoners en familie.
Nadien alles grondig
volgende bezoekers.

ontsmetten

voor

de

WEETJES EN NIEUWTJES
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 al meer dan de helft. Het aftellen
kan beginnen. 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

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

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 28,13
wandeling of borstelsessie
van onze instellingshond Irma, een extra crea-namiddag, een
handmassage, een bezoekje aan onze zomerbar, een gezelschapsspel, 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

ACTIVITEITENKALENDER
ONDER VOORBEHOUD
Zaterdag 31 augustus 2019

Zaterdag 5 september 2020

Zondag 27 september 2020

19de Avalon Bike Rock georganiseerd
door de Avalonfietsers. Meer info op:
https://www.avalonfietsers.be/

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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