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VOORWOORD
Beste lezer,

Verandering is meestal niet gemakkelijk. Het brengt onzekerheid en angst met zich mee om vaste patronen
en ingesleten gewoontes los te durven laten. Het vergt lef en flexibiliteit om onbekende wegen in te slaan,
creatieve oplossingen te zoeken voor nieuwe uitdagingen.
De laatste jaren moesten we in de zorgsector ons kompas geregeld bijstellen, onze koers af en toe
aanpassen, onze zeilen draaien zodat de veranderende wind ons in de juiste richting meevoert. De
persoonsvolgende financiering en de corona-crisis zijn twee voorbeelden die ons dwingen tot het maken
van grote en kleine veranderingen. Weerstand ten aanzien van verandering is menselijk. En toch blijft niks
altijd hetzelfde, alles is continue in een onvermijdelijk proces van verandering. Darwin wist het al lang,
degene die overleeft is niet de sterkste of de slimste, maar degene die zich het beste weet aan te passen.
Er kruipt veel meer energie in het vechten tegen de stroming, dan in het meevaren op de golven. En dus
passen wij ons aan, zoeken we nieuwe manieren om ons aanbod af te stemmen op onze cliënten, leren we
veel bij op vlak van crisismanagement en vinden we de essentie van het ‘zorgen voor elkaar’ opnieuw.
Zoals Alice Walker, Afro-Amerikaans schrijver en feministe, het mooi verwoordt, “We zullen moeten leren
accepteren dat verandering het enige is dat altijd plaatsvindt, en leren om er op mee te liften en ervan te
genieten.”
De mooiste verandering die altijd weerkeert, vind ik zelf de lente. En laat die nu net voor de deur staan. De
bloemetjes en de bijtjes zal het worst wezen welke sociale-, economische-, of gezondheidscrisis er door de
wereld raast, zij komen weer boven grond. Hoe koud de winter ook was, je kan er op rekenen dat de kale
bomen weer veranderen in bloesem en dat het zonnetje weer harder gaat schijnen. De lente brengt deze
keer ook hoop op positieve veranderingen. Met onze eerste vaccin-prik in de arm kijken wij uit naar meer
vrienden zien, terrasjes doen, meer bezoek voor onze cliënten, leuke uitstapjes en gezellige zomerbars in
onze Avalon tuin. Wij zijn er helemaal klaar voor!
Carolien Sertijn
Zorgcoördinator
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Livestream Willy Sommers

Zoek de 4 hi(n)ts

Brouwerij Vercauteren
052/399.299
UW PARTNER IN DRANKEN
www.facebook.com/BrouwerijVercauteren.be
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" 9 jaar ! "
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Lingo

Petanque

RECEPT IN BEELD
Broodpudding met chocolade en sinaasappel
Ingrediënten voor 4 personen
500 g oud wit brood (met korst)
150 g chocolade
80 g suiker
3 eieren
1 sinaasappel
5 deciliter melk
Grand Marnier (naar smaak)
1 vanillestokje
1 kaneelstokje
1 theelepel kardemompeulen
een beetje bloem
klontjes boter
snuifjes zout
Bereiding:
Schenk de melk in een pot of pan en breng ze aan de kook op een matig vuur.
Doe de kardemompeulen in een vijzel en stamp tot de zaadjes uit de peulen tevoorschijn komen.
Doe de zaadjes in de melk en voeg ook een kaneelstokje toe.
Snij de vanillepeul overlangs in twee. Schraap er met een mespunt zoveel mogelijk zaadjes uit.
Doe zowel de zaadjes als de leeggeschraapte peulen in de warme melk. Doe er ook de suiker
bij. Laat de melk rustig tot tegen het kookpunt komen. Intussen geven alle specerijën hun
aroma’s af.
Snij het oud brood in grove stukken en verzamel ze in een ruime kom. Ook de broodkorst gaat
mee in de broodpudding.
Verwarm de oven voor tot 170°C.
Zeef de kruidige hete melk en schenk ze over de hompen brood.
Breek de eieren en doe ze in de kom met geweekt brood. Schenk er ook een scheutje GrandMarnier in (naar persoonlijke smaak)
Neem de staafmixer en mix alle ingrediënten tot een stevig papje. Er mogen best nog een
brokjes brood in zitten. Dit is de basis voor de broodpudding. Laat het beslag wat afkoelen.
Breek de chocolade en hak ze in fijne en onregelmatige stukjes. Gebruik hiervoor een groot en
scherp koksmes.
Veeg alle stukjes chocolade samen en roer ze door het beslag.
Rasp zeer fijne zeste van de sinaasappel. Rasp enkel het oranje deel van de schil weg, en
vermijd de bittere witte onderschil. Voeg eventueel ook een snuifje zout toe en roer het beslag.
Vet de binnenkant van de cakevorm in met een beetje boter. Bepoeder het vetlaagje vervolgens
met wat bloem. Schep het beslag in de cakevorm en strijk het oppervlak glad.
Bak de broodpudding 1 uur lang in de oven van 170°C.
Serveer het gebak warm of koud.
Smakelijk!

REPORTER TER PLAATSE
André interviewt Marc De Saert.
Dag Marc,
Ik heb je leren kennen in de goede tijd,
nog een jaar terug, voor de coronaperiode. Hoe heb jij deze toch wel speciale
periode ervaren ?

Corona, dat is voor iedereen vervelend.
Maar iedereen staat ervoor en wij moeten
allemaal deze tijd doormaken, wat eenzamer
dan anders.
Was Avalon je eerste werkplek of heb je
nog ergens anders gewerkt?

Ik heb hiervoor nog 26 jaar bij Pioneer
gewerkt, 3 jaar in een rusthuis in Zele en 10
jaar in Sint-Blasius en dan gedurende 10
jaar hier in Avalon.
Hoe was de verhouding met personeel
en de bewoners?

Goed hé! Ik had heel lang geen
rechtstreekse collega, maar iedereen was
mijn collega. Ik had een goede verhouding
met de bewoners, het waren de beste
werkgevers. Ik hield altijd rekening met wat
de bewoners nog wel konden. Ze hadden
altijd iets te doen voor mij. Ja, daarvoor was
ik hier, hé. De ene klant was wat beter dan
de andere. ‘t Was hier goed.

Wat zijn, correctie, wat waren jouw
taken?

Een beetje van alles, de technische kant,
sanitair,
de
tuin
onderhouden.
Mijn
voornaamste doel was de mensen tevreden
stellen. Het was een interessante job. De
studio waar jij woont heb ik afgewerkt.
Proficiat moet ik zeggen, want ik woon
er zeer graag. Jij bent de eerste bij
Avalon die op pensioen gaat, hoe voelt
dat?

Het laatste jaar keek ik er naar uit.
Ik zal niet in een zwart vallen, ik heb genoeg
om mij bezig te houden, hobby’s genoeg.
Bedankt Marc voor dit interview.
Geniet van je welverdiende pensioen!
André Ledegen

IN DE KIJKER
Week van de vrijwilliger :
27 februari - 7 maart 2021
Speciaal om onze vrijwilligers in de
bloemetjes te zetten gingen ergotherapeuten
en bewoners samen aan de slag. Ze creëerden
supergeweldige groeikaarten. Kaarten met
daarin bloemzaadjes verwerkt. Dit kaartje leg je
op een laagje potgrond met daarbovenop nog
een laagje potgrond van 1 cm. Vochtig houden
en in zonlicht plaatsen doet de rest. Resultaat:
prachtige bloemen!

Geboortes
Het nieuwe jaar was nog maar pas ingezet en
we mochten al
een schattige baby
verwelkomen: Manon.
Dikke proficiat
aan de ouders!

IN DE KIJKER
Getuigenis coronaperiode
Zoals waarschijnlijk bij iedereen had de
coronacrisis ook op Avalon een heel grote
impact. Avalon werd voor het eerst
afgesloten van de buitenwereld. Alleen het
vast personeel en externe hulpverleners
kwamen er nog in. Temperaturen werden
gemeten, de deuren gingen toe, bewoners
hadden enkel nog contact met hun netwerk
via Skype of telefoon en de raambezoekjes
werden in het leven geroepen. Personeel en
vrijwilligers gingen aan de slag om stoffen
mondmaskers
te
maken,
die
later
vervangen werden door chirurgische.
Het covid-team zat op alle mogelijke
momenten samen om weer maar eens te
overleggen wanneer er wijzigingen en/of
instructies waren van de overheid... Alle
externe activiteiten werden geschrapt en
enkel corona-proof interne activiteiten
bleven doorlopen. Er stonden altijd mensen
stand-by om in te vallen wanneer nodig, dit
zowel overdag als 's nachts. Zowat alle
diensten hier op Avalon sprongen bij in de
alledaagse taken. Samen kwamen we er
door! Beetje bij beetje gingen we terug naar
een normaal leven in Avalon. Het was een
zeer hectische periode, die we toch wel met
veel plezier achter ons laten. Maar die
periode heeft ons ook veel geleerd! Na die
drukke periode bekeken we wat goed en
minder goed verlopen is, hoe we het de
volgende keer anders zouden aanpakken.
Structureel doen we nu sommige zaken
anders dan voor Corona en ook bewoners
vonden hun weg hierin. Doordat een aantal
activiteiten
werden
geschrapt
gingen
sommige bewoners zelf op zoek naar een
zinvolle dagbesteding. Enkelen startten met
het spelen van gezelschapsspelletjes in de
namiddag, iets wat ze nu nog steeds doen.
Zoals ze in het Engels zeggen: "What
doesn't kill you, makes you stronger!
Dit kan je ook voor ons als team zeggen.
Het was een heftige periode maar SAMEN
zijn we hier sterker en hechter uit gekomen,

dit zowel voor bewoners als begeleiding!
Geluk was misschien aan onze zijde, maar
toch ben ik van mening dat we door ieders
voltallige inzet staan waar we nu staan! En
nu op naar betere tijden!
Sandrien Van Averbeke
Begeleider

Hef- en tiltechnieken
De maand februari stond in het teken van
het heropfrissen van hef- en tiltechnieken
bij het begeleidend personeel. Een
externe adviseur gaf hen de nodige tips
en tricks om mee aan de slag te gaan.
Het
verzorgen
en
verplegen
van
hulpbehoevenden vraagt immers wat van
een lichaam. Meer dan 70% van het
personeel in de zorgsector krijgt jaarlijks
te maken met rugpijn. Minstens een derde
van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt
door klachten die optreden in de
wervelkolom.
De manier waarop een patiënt of last
gedragen wordt, heeft een enorme
weerslag op de hoeveelheid druk die op
de wervelkolom komt. Correcte hef- en
tiltechnieken waarbij de rug recht
gehouden wordt en de beenspieren de
kracht geven, beschermen de tussenwervelschijven. De vastpakafstand dient
daarbij zo dicht mogelijk te zijn om de
belasting zo klein mogelijk te houden. Een
tillift, hoog-laag bed, glijlakens en
draaischijven zijn nuttig mits correct
gebruik.

WEETJES EN NIEUWTJES
Vrijwilligerswerking
Buurtbuddy's
Wij maken ons reeds klaar voor de tijd na
corona. U ook? Wij hebben vooral zin in
sociaal contact, samen bezig zijn, genieten
van de kleine simpele dingen. Voel jij ook
de drang om van tussen die vier muren te
komen en actief te zijn, contacteer ons.
Samen zoeken we naar een (corona-proof)
oplossing. Mailen naar info@avalonvzw.be of www.avalon-vzw.be/ikzoek

Oproep nieuwe leden
Raad van Bestuur
Avalon zoekt gedreven personen (m/v/x)
om de Raad van Bestuur te versterken.
Een juridische achtergrond, een expertise
in marketing, een innovatief talent of een
uitstekend netwerk om Avalon verder op
de kaart te zetten… het zijn allemaal
belangrijke troeven die in onze organisatie
meer dan welkom zijn.
Stuur je kandidatuur naar info@avalonvzw.be of bel ons op 052/365730.
Weerhouden kandidaten zullen worden
uitgenodigd voor een gesprek en kunnen
na een inloopperiode als bestuurslid
voorgedragen worden. Het mandaat van
bestuurslid is niet bezoldigd en omvat zo’n
12 vergaderingen per jaar. U komt terecht
in een supergemotiveerd, geëngageerd en
enthousiast team.

Activiteiten
Wist je dat wij dagelijks activiteiten
organiseren waar zowel interne als externe
cliënten aan kunnen deelnemen? Zo staat
wekelijks vast op de planning:

Broekstraat 40
Het gaat vooruit. De architectenplannen
zijn klaar en de bouwaanvraag ter
goedkeuring ingediend. Qua planning
hopen we medio 2021 te kunnen starten
met afbraakwerken.

maandag: fitness en kookatelier
dinsdag: actua en leesbubbel (of
tuinatelier)
woensdag: wandelen met Irma
Boccia (of feel good)
donderdag: marktbezoek en crea
vrijdag: fitness en feelgood

en

We blijven creatief, dus uitbreiding
verzekerd. Zin om deel te nemen of heb je
suggesties? Laat het ons weten, dan
bekijken we de mogelijkheden.

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 huiselijke 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, de innowalker 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

Zaterdag 31 augustus 2019

2021

wij hopen snel te mogen aanvullen

Voorlopig plannen we vooral
veel kappersafspraken

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

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