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VOORWOORD
Beste lezer,
Nu en dan kom ik zo van die kleine schrijfseltjes tegen die mij even doen glimlachen. Dit is er zo één:
hij schreef een klein gedichtje
het had niet veel om handen
maar het had iets van een lichtje
dat in het donker brandde
(Toon Hermans)

Een lichtje. Meer is niet altijd nodig om écht te zijn, om iets te betekenen, om gezien te worden. Ook, en
misschien wel vooral, kleine dingen maken een dag, een week, een jaar de moeite waard. Dat mochten we
zeker ondervinden de voorbije periode. We leerden er mee om te gaan, een mens is blijkbaar heel flexibel,
we pasten ons aan, en vonden het zelfs goed, dit nieuwe normaal.
En als je dan goed in je vel zit, komt er wel vanzelf plaats voor grote, zotte dingen. Dingen om naar uit te
kijken. Een feest, een evenement, mensen om je heen om dingen te delen. Onze mensen hebben enkele
weken vol spanning geoefend om samen met onze lesgevers g-karate hun kata onder de knie te krijgen.
Even verder in deze nieuwsbrief lees je er meer over. Het gaf hun iets om voor te werken, om naar uit te
kijken. Het leefde en borrelde in Avalon. Je had deelnemers, toeschouwers, corrigeerders en
commentatoren. Elk in zijn rol, elk in zijn functie, elk op zijn manier.
Nu kijken we samen uit naar zon, naar vakantie, naar terrasjes, naar bezoekjes, naar meer
bewegingsvrijheid. Dingen om naar uit te kijken. Een feest, een evenement, mensen om je heen om dingen
te delen. Kortom terug naar een SAMEN - leving. Elk in zijn rol, elk in zijn functie, elk op zijn manier.

Els De Caluwe
Kine

INHOUD:
Voorwoord
Dag in beeld
Avalon in beweging
Livestream Stan van
Samang
Quiz
Gedichtenwedstrijd
Vensterverzen
Caminowandeling
Brandblusoefening
Muziekweek

Reporter ter plaatse
Lincy vertelt

In de kijker
Weetjes en nieuwtjes
Activiteitenkalender

DAG IN BEELD

Avalon in beweging

DAG IN BEELD

Livestream Stan van Samang

Quiz

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

DAG IN BEELD

Vensterverzen

DAG IN BEELD

Camino wandeling

e
erden me
t
r
o
p
p
u
s
...en wij et dank aan
m
enhout!
g
g
u
B
t
h
c
Eendra

DAG IN BEELD

Brandblusoefening

DAG IN BEELD

Muziekweek

Zongen een lied voor ons

REPORTER TER PLAATSE
Lincy, derdejaars stagiaire bachelor in de
Orthopedagogie, vertelt haar ervaring te Avalon.

Waarom binnen je comfortzone blijven
als daarbuiten véél meer te beleven valt!

Van 25 januari ’21 tot 21 mei ’21 liep ik als
opvoeder-begeleider stage te Avalon vzw,
een periode van vier maanden die ik nooit
zal vergeten. Alles wat ik daar geleerd heb
over mezelf als opvoeder-begeleider, de
doelgroep ‘volwassenen met een fysieke
beperking’ en Avalon vzw zelf, hebben mij
leergieriger en meer zelfzeker gemaakt.

noemd. Een manier om snel bij te leren in de
praktijk en open te bloeien. Bij de bewo-ners
voelde ik mij van in het begin heel welkom,
omdat ze enerzijds interesse toonden in de
persoon die ik ben. Anderzijds wist ik ook
snel met wie ik te doen had, wat hen in
Avalon vzw bracht…, omdat ze voor al mijn
vragen open stonden.

Ik begon mijn stageperiode dan ook zonder
enige ervaring over mensen met een fysieke
beperking, althans toch niet in de praktijk. Ik
was dus enorm benieuwd of het me zou
liggen. Ik was door eerdere ervaringen ervan
overtuigd dat mijn hart bij mensen met een
verstandelijke beperking zou liggen. Deze
doelgroep lag dus buiten mijn comfortzone…

Ook zij konden mij helpen bij handelingen
waarover ik mij nog onzeker voelde of die
nieuw waren voor mij, door stapsgewijs te
zeggen wat ik moest doen. Ik kon steeds
mezelf zijn, waardoor ik kan concluderen dat
ik later ook heel graag zou werken met deze
doelgroep.

Horen dat iemand je waardeert.
Het is simpel en kan zoveel energie
geven.

Ik stapte in dit avontuur door vragen te
stellen, mee te lopen met de collega’s,
gesprekken te voeren met iedereen in
Avalon vzw… Stap per stap deed ik kennis
en ervaring op, en verdween mijn
onzekerheid.
Ik ontdekte hoe sympathiek, vriendelijk en
behulpzaam iedereen in Avalon vzw is,
zowel collega’s als bewoners. Collega’s
waren steeds bereid om mijn vragen te
beantwoorden, mij bij te staan bij
handelingen waarbij ik mij nog onzeker
voelde of die nieuw waren voor mij en mij
mee te nemen om nieuwe ervaringen op te
doen. Ook wisten ze mij meteen mee te
geven waarin ik nog kon verbeteren, maar
zeker ook mijn positieve punten werden be-

A good team needs three things:
the right people,
the right spirit
and a couple of jokes.

Daarnaast had ik ook bewondering voor
Avalon vzw zelf, door hun manier van
handelen. Er wordt erg ingezet op de
keuzevrijheid van de bewoners.
Ik merkte op dat ze altijd klaar stonden voor
een oproep of een vraag van een bewoner.
Iedere werknemer kan empathisch denken
en de waarden en normen van elke bewoner
benoemen, hierdoor houden ze er steeds
rekening mee. Bewoners die zelf geen
beslissingen kunnen nemen doordat ze
communicatief niet vaardig genoeg zijn,
kunnen toch genieten van een aanbod op
maat.
Daarnaast bestaat Avalon vzw uit een
multidisciplinair team, waar iedereen zijn

REPORTER TER PLAATSE
eigen takenpakket kent maar waar het geen
probleem is om daar eens van af te wijken.
Dit om ergens anders in te springen, om zo
de zorg van de bewoners te optimaliseren.
Iedereen wordt ook steeds op de hoogte
gebracht via het online platform ‘Zorgonline’
wat hen communicatief sterk maakt. Als
laatste ervaarde ik ook steeds een
aangename, open en speelse sfeer, waar de
bewoners enorm van genieten. Natuurlijk
lopen er in elke organisatie ook zaken
minder goed, maar ook deze kunnen
benoemd worden en het hele team denkt
altijd mee om het te verbeteren.

Graag zou ik dit verhaal willen afsluiten met
een toepasselijke quote:
“The best way to find yourself
is to lose yourself
in the service of others.”

Bedankt Lincy voor je mooi verhaal!
André Ledegen

IN DE KIJKER
Therapieruimte Broekstraat 40

Hof Ter Velden trakteert op
paling

G-karate,
bewegingsactiviteiten,
fitness,
Innowalker, sta-appartaat, Motomed, ... . allemaal
actieve en sportieve uitdagingen waar onze
cliënten met plezier aan deelnemen. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat we met zijn allen
aftellen naar de realisatie van de therapieruimte
in Broekstraat 40. Een multifunctionele ruimte met
zicht op groen en open terras die ons nog meer
bewegingsruimte en mogelijkheden gaat bieden!

Verrassend en lekker! Niets is leuker dan plots,
en totaal onverwacht getrakteerd te worden op
een heerlijke maaltijd. En wij mochten het
beleven dankzij Hof ter Velden. Zij trakteerden
de cliënten op een overheerlijk palingfestival.
Hartelijk dank!

IN DE KIJKER
Deelname aan het wereldkampioenschap G-karate
Een 5-tal jaren geleden nam ik deel aan een
initiatie G-karate op een G-sportdag. Ik was
direct enthousiast door de sport en de manier
van aanbrengen door de lesgevers. Na enig
overleg, werd er al vlug beslist om dit aan onze
cliënten aan te bieden.
G-karate is een prachtige sport. Het daagt je
motorische en mentale mogelijkheden uit, en je
zelfzekerheid en gevoel van eigenwaarde krijgt
zeker een boost.
We startten aarzelend, maar al gauw hadden we
een vaste groep sportievelingen die telkens in
twee lesmomenten trainden.
Corona verplichtte ons om de lessen op te
schorten. Naderhand werden de lessen online
georganiseerd. Dit kon ons enthousiasme niet
temperen. Integendeel!
Onze lesgevers kwamen met het zotte idee om
deel
te
nemen
aan
de
wereldkampioenschappen.
De wedstrijden, die normaal elk jaar in een
ander land doorgaan, werden nu on-line
georganiseerd waardoor het ineens haalbaar
werd om deel te nemen. We konden vanuit onze
thuisbasis een vast omlijnde oefeningenreeks
instuderen, die filmen en doorsturen.
Omdat er tijdens corona al zo weinig is om naar
uit te kijken, en we wel houden van een
uitdaging, gingen we deze uitdaging aan. 5 van
onze karateka’s waren even enthousiast als wij.
We kozen welke kata (= reeks van bewegingen
die een schijngevecht nabootsen) wie zou
uitvoeren, en gingen oefenen. On-line met onze
lesgevers, en hier in huis op zoveel mogelijk
momenten. Want de tijd drong. We hadden
slechts drie weken om dit te klaren.
Ondertussen werden de nodige documenten in
orde gebracht, want iedere deelnemer wordt in
een
welbepaalde
categorie
ingedeeld,
naargelang zijn of haar mogelijkheden en
beperkingen. En dit moet medisch ondersteund
worden.

Aangepaste kledij werd verzameld en gepast. Dit
maakte het ineens nog zo echt. Oefenen in een
echt karate-pak is toch iets helemaal anders ! En
dan gingen we filmen. Sommige deelnemers
hadden die nacht iets minder gerust geslapen dan
anders. Het is ook een hele boterham om elke
beweging van die kata te onthouden, correct uit te
voeren, en als het kan met zoveel mogelijk
inleving. Maar we slaagden er in om mooi
afgewerkte filmpjes door te sturen naar onze
lesgever Ludo, die ze dan na nog een laatste
nazicht, ging doorsturen naar de juiste kanalen.
En dan is het bang afwachten tot zondag 24 mei
2021. In een heuse lifestream konden we het
geheel perfect volgen op onze grote tv in de
leefruimte. We supporterden mee, en kruisten
onze vingers als de categorie aan de beurt was
waar onze deelnemers in gegroepeerd waren.
In de categorie waar Daniel Anseeuw deelnam,
waren er 15 deelnemers, waarvan
vertegenwoordigers uit Oekraïne, Rusland, Hongarije,
Frankrijk, Slovakije, Ierland en België. Daniël
behaalde een mooi resultaat en mag zeker fier
zijn op zijn prestatie. Hij overtrof zijn eigen
mogelijkheden door te kiezen voor een kata
waarbij hij rechtstaands moest werken, en zijn
kata was zeker stoer om naar te kijken !
In de categorie voor mensen in een rolstoel,
namen er 4 van onze bewoners deel : Noëlla,
Chris, Ida en Hilde. De prijsuitreiking was zo
georganiseerd dat we eerst de eerste 8 finalisten
te zien kregen. En ….Noëlla was bij de eerste 8 !
Met veel animo werd ook haar gefilmde kata
internationaal uitgezonden. Het bleef even een
spannend moment, en uiteindelijk behaalde ze de
6de plaats! En dit voor een eerste deelname aan
een
G-karate
wedstrijd.
Een
wereldkampioenschap
met
in
haar
classificatie
deelnemers uit Rusland, Hongarije, Oekraïne,
Lithouwen, Kazachstan, en België. Ook de andere
deelnemers mochten terecht super fier zijn op hun
prestatie. Chris werd 10de, Hilde 13de en Ida
15de. Hun internationaal debuut was zeker
succesvol.
Als toemaatje werd nog een landenclassificatie
bekend gemaakt. Alle medailles van alle
categorieën werden opgeteld.

IN DE KIJKER
En wat bleek : België had de meeste medailles
en won de landenclassificatie ! Een belgisch
volkslied op een wereldkampioenschap : dat
doet wel deugd.
Dit
wereldkampioenschap
gaf
onze
deelnemers iets om naar uit te kijken, iets om
in uit te blinken, iets om zich 100% voor in te
zetten, fier op te zijn.

Een dikke proficiat aan onze karateka’s. Zij
gaven allen het best van zichzelf.
Ook een warme merci aan onze lesgevers
Ludo en Rudi, wiens enthousiasme zo
aanstekelijk werkt dat we mee deden aan het
wereldkampioenschap g-karate 2021.
Misschien volgend jaar opnieuw?
Els

Wie onze karateka aan het werk wil zien, kan dit via
https://ikfworldchampionship2021.com
Je vindt onze deelnemers bij :
categorie Tatami 3-300 in Final 303
categorie Tatami 5-500 in Final 503

WEETJES EN NIEUWTJES
Coachingtraject
Avalon kreeg de kans om deel te nemen
aan een innovatietraject georganiseerd
door
onze
werkgeversorganisatie
in
samenwerking met het VAPH.
De bedoeling van dit traject is om ideeën
en problemen te gaan onderzoeken en
innovatieve oplossingen te vinden.
Ons basisidee was dat onze mannelijke
clienten zich vervelen omdat we te veel
“vrouwelijke” activiteiten aanbieden. Deze
case hebben we door een bevraging
onderzocht en wat bleek dat deze stelling,
waarvan wij dachten dat waarheid was,
totaal niet speelde bij onze doelgroep.
Uit die bevraging bleek dat onze clienten
meer individuele activiteiten buitenshuis
willen doen. Als antwoord hierop zijn we
het project buurtbuddy’s opgestart.
Buurtbuddy’s zijn mensen uit de buurt die
met onze clienten individueel en op
regelmatige basis een activiteit willen
doen. Dit zorgt voor een blije client en
meer
inclusie
binnen
onze
dorpsgemeenschap.
Na veel vallen en opstaan, beginnen,
herbeginnen en eindigen hebben wij hieruit
geleerd dat een eerste idee dat komt
vanuit directie, begeleiding of een andere
dienst, steeds concreet moet bevraagd
worden en waar nodig bijgestuurd worden
of zelfs helemaal omgegooid worden. Dit
was voor ons een belangrijk leerproces.
Aan het einde van dit leerproces dat we
toch als team hebben doorlopen moesten

we ons project voorstellen aan de andere
deelnemende voorzieningen en het VAPH.
Met positieve feedback tot gevolg.
Dimitri, begeleider

Avalon gaat voor sfeer en
gezelligheid
Gezien corona onze evenementenwerking
naar een laag pitje terugschroefde, was
het tijd om eens iets anders uit te
proberen. Via het crowdselling.eu platform
lanceerden we voor het eerst de actie:
Avalon gaat voor sfeer en gezelligheid. We
verkochten een selectie uit het Spaas
kaarsen gamma ten voordele van Avalon.
De actie was een succes en leverde ons
€500 aan extra middelen op.

Safety first in Avalon
Wist je dat we in juni allemaal leerden hoe
we moeten reageren bij een brand? De
brandweermannen van Brandweerzone
Oost Oost-Vlaanderen en de vriendenkring
Brandweer Buggenhout kwamen het ons
haarfijn uitleggen. Na een theoretische
opleiding mochten we het effectief
uitvoeren tijdens een gecontroleerde
brandblusoefening. Met zijn allen trokken
we onze stoute schoenen aan en
hanteerden we het brandblusapparaat.

Een speciale dank
Onze warme dank aan de
familie van Guido voor hun
steun aan Avalon.

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
(ONDER VOORBEHOUD)
Zaterdag 4 september 2021
Zaterdag
2019vindt de
Op zaterdag31
4 augustus
september 2021
19de editie van “Avalon Bike Rock”
plaats, fietstochten waar zowel de
sportieve en recreatieve fietser aan hun
trekken komen.

Zondag 12 september 2021
Op zondag 12 september 2021 doet
Avalon
vzw
mee
aan
Openmonumentendag.

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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Tel: 052/36 57 30
redactie@avalon-vzw.be
www.avalon-vzw.be
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september en december

v.u. Chilla Keppens
Oplage: 600 exemplaren
Samenstelling:
André Ledegen
Chilla Keppens
Christel Bosman
Dimitri Redant
Tinne Vermeiren

