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Nadat ik in juni vorig jaar afstudeerde, werd ik in augustus met open armen ontvangen in Avalon. Als
groentje kwam ik terecht in een voorziening met een verscheidenheid aan persoonlijkheden, wat net de
grootste sterkte is van Avalon. Verschillende mensen, maar met allemaal het hart op de juiste plaats, iets
wat de voorbije maanden zeker duidelijk geworden is. 

Wanneer de coronacrisis uitbrak, had ik nooit gedacht dat dit zoveel teweeg ging brengen. Activiteiten
vielen weg, fysiek contact werd beperkt tot het noodzakelijke, op minimum bezetting draaien. Hele dagen
lang zorg dragen voor anderen, maar wel in angst, angst dat jij diegene kan zijn die het virus zal
binnenbrengen. Maar je toch ook sterk houden omdat je weet dat wij diegenen zijn waar de bewoners op
rekenen. Ondanks de moeilijke tijd, is er wel nog altijd ruimte voor humor en plezier, wat ervoor zorgt dat
we elke dag weer klaar staan, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor elkaar. Het is bijzonder dat, hoe
iets dat ons isoleert, tegelijkertijd zoveel verbondenheid kan creëren. De voorbije maanden liepen we soms
op de toppen van onze tenen, maar toch konden we steeds rekenen op elkaar. Niet alleen de begeleiders
onderling, maar ook alle andere personeelsleden, maakten samen deze periode draaglijker. Dankbaar dat
we tot nu toe gespaard zijn gebleven. We zijn er nog niet, maar samen komen we er wel. 

Ik dank alle collega's en bewoners die mij de ruimte geven om fouten te maken, te groeien en mij te vormen
tot de begeleider die ik vandaag al geworden ben. Eén jaar later: merci dat ik dit avontuur mag meemaken
in Avalon, waar de aangename sfeer er voor zorgt dat dit meer dan alleen 'gaan werken' is!
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Italiaanse week

DAG IN BEELD

Brouwerij Vercauteren
052/399.299 

UW PARTNER IN DRANKEN
www.facebook.com/BrouwerijVercauteren.be
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genieten van omgeving en natuur
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Hof ter Velden is een familiezaak met
catering. Wij doen al meer dan 40 jaar
catering op locatie. Dit betekent dat wij de
catering verzorgen van feesten bij mensen
thuis, feesten op andere locaties en ook
bedrijfsfeesten.  Daarnaast verzorgen wij
ook al 31 jaar feesten hier ter plaatse in
onze eigen zalen. Dit kan gaan van
trouwfeesten, jubilea tot rouwmaaltijden
alsook verjaardagsfeesten. De feesten zijn
meestal een feestmaaltijd met dans-
mogelijkheid.

Wie of wat is Hof ter Velden?

André interviewt Patsy Volkaert,
zaakvoerder van Hof ter Velden.

REPORTER TER PLAATSE

Hoeveel mensen kunnen jullie
ontvangen in jullie zalen?

Wij kunnen ongeveer een 200 tal mensen
per dag ontvangen.

Met hoeveel runnen jullie de zaak?

Hoe zijn jullie in contact gekomen met
Avalon?

Avalon organiseert al een aantal jaren hun
personeelsfeest in Hof ter Velden. Vandaar
dat we Avalon kennen. Alsook mijn
schoonzus woont in Opstal en kent Avalon
goed.  Intussen kennen we ook al een aantal
cliënten en collega’s van Avalon.

Wij zijn met twee zaakvoerders.  De partner
van mij en mijn broer helpen dan ook
fulltime mee in de zaak.

Hoe komen de mensen bij jullie terecht?

We hebben intussen onze naam al gemaakt
op de streek en de mensen komen spontaan
bij ons terecht.

Jullie hebben vorig jaar meegedaan aan
Open Bedrijvendag?

Dat klopt. Wij hebben naar aanleiding van
30 jaar Hof ter Velden meegedaan aan Open
Bedrijvendag.  Wij hebben onze opbrengst
van die dag geschonken aan een goed doel
met name Avalon vzw. Dit om de Innowalker
mee te helpen financieren.

Wat was de aanleiding ertoe om mee te
doen?

Wij zitten al 6 jaar bij "Chefs for Charity". 
Dit is een overkoepelende organisatie die
een aantal restaurants verenigt om jaarlijks
te koken voor het goede doel. Wij gingen
sowieso binnen dit en twee jaar Avalon
sponseren. Maar intussen kwam open
bedrijvendag en hadden wij het idee om
reeds een gift te doen ten voordele van de
aankoop van de Innowalker.

Wij hebben intussen een aantal maanden
te kampen gehad met corona-
maatregelen.  Wat zijn voor jullie de
consequenties geweest?

Wij hebben veel omzetverlies geleden. Alle
trouwfeesten zijn verlegd naar volgend jaar. 
We hebben alternatieven gezocht en zijn
gestart met een pop up restaurant. Mensen
kunnen bij ons komen eten op veilige
afstand van elkaar.  Dit is een grote switch
die we gedaan hebben. Onze feestzaal
veranderen in restaurant is een serieuze
verandering. Momenteel loopt het restaurant
goed. Wij hebben gisteren 140 mensen over
de vloer gehad.  Dit op veilige afstand van
elkaar en de bubbels niet groter dan 5 à 6
personen.



Iedereen dient een mondmasker te dragen
als ze rondlopen. Het personeel draagt ook
allemaal een mondmasker.  Wij zijn volledig
met alles in orde.

En de mensen dragen een mondmasker
als ze rondlopen?

REPORTER TER PLAATSE

Zal in het najaar het personeelsfeest van
Avalon kunnen doorgaan?

Inderdaad wij zijn dan onze pop-up gestart
en we denken dat dit zeker nog tot nieuwjaar
gaat duren. Want al onze feesten zijn
allemaal verlegd naar 2021 of zelfs 2022. Hoe zien jullie de toekomst??

Wij blijven hoopvol en kijken niet te ver
vooruit.  We doen verder zoals we nu bezig
zijn.

Waarschijnlijk niet omdat er dan ook geen
dansmogelijkheid zal zijn.

Ze maken vanuit de overheid nochtans
reklame over de steun aan de horeca?

Heel weinig, bijna niks.

Heb je door corona alternatieven
moeten zoeken? Er zijn nog altijd sectoren die niet open zijn

zoals discobars. Die krijgen een beetje
steun.  Maar wij die intussen terug werkende
zijn, krijgen bijna niks.

Hebben jullie van de overheid steun
gekregen?

Bedankt voor dit interview en de steun bij de
aankoop van de Innowalker.

André Ledegen



IN DE KIJKER 

Trots kondigen wij u aan dat het onthaal
een nieuwe plek heeft gekregen en
volledig vernieuwd werd. Voortaan vindt u
het onthaal bij het binnenkomen aan de
linker- in plaats van aan de rechterzijde.
Het oude onthaal zal omgetoverd worden
tot een gezellige zithoek.

Nieuw onthaal

Onze nieuwe op hoogte verstelbare
kitchenette werd grotendeels geplaatst. We
wachten nu enkel nog op de levering van
het werkblad om deze in gebruik te nemen. 

Kitchenette

Studio's

Ondertussen werd één van de twee
beschikbare studio's in gebruik genomen.
De nieuwe bewoner toverde de 2-
kamerstudio om tot een gezellige plek om
te vertoeven. 

Word jij graag de buurman of
buurvrouw in de tweede studio? 

Of ken jij iemand die hiervoor interesse
heeft en op zoek is? 

Of heb je nood aan tijdelijke opvang of
kortverblijf ondersteuning?

Neem dan snel contact op voor meer info
met onze zorgcoördinator of verpleeg-
kundige op het nummer 052/36 57 30 of
via mail: zorgcoordinator@avalon-vzw.be
of verpleegkundige@avalon-vzw.be.

Innowalker
Mede dankzij de sponsors en
sympathisanten slaagden we erin om de
droom van onze bewoners werkelijkheid
te maken! De Innowalker is een feit, het
toestel is in ons bezit. We kregen een
grondige opleiding van de leverancier
voor ingebruikname. Ondertussen wordt
de Innowalker vlijtig door iedereen getest
en goed bevonden.

Onze speciale dank aan: Lions Club Aalst,
Lions Club Dendermonde, Ineos,
Debotech (BVBA) Opdorp, Hof ter Velden,
Cera, Neos Buggenhout en iedereen die
zijn bijdrage leverde tot het welslagen van
deze aankoop!



WEETJES EN NIEUWTJES  

Trooper

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

Airco

Het Avalon bouwcomité bestudeerde de
afgelopen maanden de mogelijkheid om
airco te installeren binnen Avalon. Er werd
hiervoor een oplossing uitgedokterd en
deze zal dit jaar nog geïnstalleerd worden.
Volgende zomer zullen bewoners en
personeel hef hoofd koel houden tijdens de
warme maanden.

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

WWW.GEZEL.BE

Giften leveren dit jaar een
groter belastingsvoordeel op

enerzijds wordt het percentage van de
belastingvermindering voor de giften
die in 2020 worden verhoogd van 45%
(artikel 14533,§ 1, derde lid, WIB 92)
naar 60 %. 

anderzijds is er een aanpassing m.b.t.
het totale bedrag van de giften waarvoor
een belastingvermindering kan worden
verleend: het percentage van 10%
wordt opgetrokken tot 20 % voor de
giften die in 2020 worden gedaan
door natuurlijke personen. Verder
wordt de fiscale stimulans voor giften
van computers aan scholen verlengd tot
31 december 2020.

Goede doelen lijden onder de coronacrisis,
geplande evenementen zoals eetfestijnen
en andere evenementen konden niet
plaatsvinden. Op 23 juli 2020 verscheen
een steunmaatregel in het Belgisch
Staatsblad. 

De wetgever voerde 2 maatregelen door om
giften aan erkende instellingen aan te
moedigen: 



WEETJES EN NIEUWTJES



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.  



28,13

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.

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!
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ACTIVITEITENKALENDER 

Giften
Fiscaal attest via Avalon vzw op 

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

Zondag 27 september 2020
12de editie van de Bosmarathon
georganiseerd door vzw Samen werd
GEANNULEERD omwille van covid-
maatregelen. Meer info op:
https://www.bosmarathon.be/

Zaterdag 17 oktober 2020
TAKE AWAY EETFESTIJN!
 

Wij serveren overheerlijke spaghetti op
Avalons wijze. Bestellen kan tot en met
zondag 4/10 via www.avalon-vzw.be of
via telefoon 052/365730


