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Alle medewerkers en bewoners die in Avalon zorgen dat het een gezellige boel is EN die samen zorgen
dat we Corona het hoofd blijven bieden.
Alle vrijwilligers die ons ondersteunen en Avalon een warm hart toedragen
De raad van bestuur die zorgt dat Avalon kan groeien, het vertrouwen dat ze mij schenken
Mijn familie en vrienden die mij helpen “de zorgen” even te vergeten
Mijn hond die mij helpt om fit te blijven
Mijn kleinzoon die zorgt dat ik “jong” blijf
….

Een bubbel is gezellig: een leesbubbel, een babbelbubbel, een spelletjesbubbel,…
Gezellig samen zijn kan zo leuk zijn. Alleen….. een mondmasker bederft vaak de pret. Maar toch,…
De voorbije 2 jaar zijn zwaar geweest. Bij ieder bericht van afwezige medewerkers met een bang hartje
wachten op het resultaat van de test. Bij elke bewoner die symptomen vertoont hopen dat het virus niet
heeft toegeslagen. Tot op heden,… Maar toch,..

Het is makkelijk om in tijden van deze coronacrisis negatieve gedachten te hebben en alleen te focussen op
wat er misgaat. Het helpt als je focust op dingen waar je dankbaar voor bent. De eindejaarperiode is een
periode om even de tijd te nemen om na te denken over dingen in je leven waar je dankbaar voor bent, …
je vrienden, een warme knuffel van je huisdier, de mooie herfstkleuren in ons Buggenhoutse bos, een
onverwachte verjaardagswens,…  Als ik denk aan dingen waar ik dankbaar voor ben,…

Daarom,… Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar. Maak elke dag bijzonder. Ik wens je al het mooiste, het
beste wat er is. Stuur je zorgen op de vlucht, spaar fijne momenten en schenk bubbels in je glas.
Ik wens je een gezond en normaal 2022.
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Dat was via de Nieuwsbrief. Ik werd blij en
opgewekt door het lezen van die
nieuwsbrief. Deze wordt volgens mij op een
heel fijne manier opgebouwd. Toen ik mijn
kandidatuur had doorgegeven en op gesprek
mocht komen, heb ik hier een rondleiding
gekregen. Wat me opviel tijdens de
rondleiding is dat hier op een hele fijne
manier wordt gezorgd dat mensen hier goed
kunnen wonen: met de kamers apart en
verschillende faciliteiten die er aan
verbonden zijn. Dat was voor mij een
bevestiging dat Avalon voor mij wel een heel
aangename voorziening is. En daar wil ik me
wel mee verbinden. 

Mijn naam is Wim de Prycker. Ik ben vader
van 2 dochters , eentje van16 en eentje van
19 jaar.   Ik woon in Bornem samen met mijn
gezin. Oorspronkelijk ben ik afkomstig van
St-Niklaas. 

Martin interviewt Wim, 
lid van de Raad van Bestuur.

REPORTER TER PLAATSE

Stel je zelf eens voor.

Hoe ben je in contact gekomen met
Avalon?

Ik ben in contact gekomen met Avalon via de
Nieuwsbrief.Ik krijg deze al enkele jaren en
was toen al heel gecharmeerd door de
teksten. Voorbije zomer kwam er een oproep
in de Nieuwsbrief dat ze iemand zochten als
lid van de Raad van Bestuur. Ik heb dan een
mail gestuurd en kort daarna hebben ze mij
gecontacteerd.

Wat is je functie in Avalon?

Sinds voorbije zomer ben ik dan lid van de
Raad van Bestuur. 

Kun je kort uitleggen wat de Raad van
Bestuur allemaal doet?

Dit is een orgaan dat sowieso verplicht is
binnen een VZW.Onze taak bestaat vooral
uit er op toezien dat de organisatie goed
draait, dat medewerkers en directie op een
goede manier hun werk kunnen uitvoeren.
Dat zorgt er voor dat jullie, als cliënten zich
goed voelen binnen Avalon.Wij zien ook toe
op het financiële aspect van de voorziening.
Ik hoop dat er in de toekomst een beweging
komt om meer naar het strategische aspect
van de voorziening te werken. 

Wat doe je in het dagelijkse leven?

mensen met een mentale beperking, meer
bepaald VZW Pegode. Daar ben ik directeur
werk en vrije tijd. Ik ben daar
verantwoordelijk voor 13 projecten binnen
VZW Pegode. Dit zijn ondermeer ateliers,
begeleid werken, dagcentra met allerlei
doelgroepen. 

Wat was je eerste indruk van Avalon?

Ken je al enkele bewoners?

Martin, jij bent de eerste bewoner die ik kan
spreken.Omwille van Covid en de
maatregelen is het me nog niet gelukt om
hier meer langs te komen. 

Ik ben werkzaam in een voorziening voor 

Wat zou je nog willen realiseren in
Avalon?

Ik Via mijn inzet in de Raad van Bestuur wil
ik er wel mee op hameren om het pedago-



IN DE KIJKER
Dierenweek
Traditioneel staat de week waarin dierendag valt
bij Avalon volledig in het teken van dieren. Al
onze activiteiten en uitstappen zijn gelinkt aan
dieren. 

Dit jaar vertrokken we met kleinere groepen
meermaals op uitstap.

We gingen op verkenning op een
alpacaboerderij en bezochten Plankendael.  
Met zijn allen lieten we de honden van personeel
en vrijwilligers uit. Als beloning mochten de
honden snoepen van onze zelf gebakken
hondenkoekjes. Als afsluiter had er nog een
dierenquiz plaats.

gishe luik wat meer naar boven te laten
komen. De huidige structuur van de RvB zet
zich vooral in op de gebouwen en de
financiering. Mijn stokpaardje gaat vooral
zijn om het pedagogische luik van de
voorziening wat meer in het daglicht
proberen te zetten. Ook het luik rond 

arbeidszorg en vrije tijd. Ik weet dat jullie,
als Avalon zich toch ook wat meer willen
richten op die arbeidszorg. En daar wil ik wel
mee mijn schouders onder zetten om dat
nog verder uit te bouwen. 

Dank je wel voor het fijne interview. 

Martin

Vensterverzen
Wij zijn nog steeds supertrots op de verzen
van onze cliënten die zowel onze ramen als 
 die in de buurt verrijken. Voor wie het nog
niet weet, enkele cliënten deden mee aan de
gedichtenwedstrijd van VFG vzw en wonnen 
 voor de regio Oost-Vlaanderen. 

We pakken er via de nieuwsbrieven nog
graag eens mee uit.  Hieronder het gedicht
van Chris:

ROLSTOELSPOREN IN HET ZAND

Een rustige wandeling, 
een opgaande zon
de reuk van zilt water tot aan de horizon
Het wordt een stralende ochtend
luister de golven zingen, adembenemend
Kinderen zoeken schelpjes, zien sporen
krijsende meeuwen die mensen verstoren
Bij het felle licht van de vuurtoren zie ik
steeds de zee die voor altijd in mij 
wordt herboren.

Beste vrijwilliger, breng jij 
ons op bestemming ?

Wens je als vrijwilliger aan de slag te gaan ?
Heb je zin om onze bewoners te vervoeren
met onze aangepaste busjes of auto naar
een doktersconsult of andere afspraak? 

Jouw hulp maakt het voor onze bewoners
makkelijker om op verplaatsing te gaan en
verhoogt hun mobiliteit. Je ondersteunt ze
van de deur tot aan de wagen en omgekeerd
en biedt hulp bij het in-en uitstappen van het
busje/de auto.

Met jouw enthousiasme, zin en sociale
vaardigheden versterken we ons team. Jouw
aangename rijstijl zorgt ervoor dat onze
bewoners graag op verplaatsing gaan.



IN DE KIJKER
Uiteraard brengen we je op de hoogte van onze
werking en behouden we een open
communicatie. We zorgen voor de nodige uitleg
en opleiding over de werking van onze
aangepaste busjes. Je bepaalt zelf wanneer en
hoeveel je aansluit.

Interesse? Contacteer ons op het nummer
052/365730.

Kerstmarkt Take Away

Na een jaar zonder kerstmarkt, schakelden we dit
jaar over naar een take away versie met
mogelijkheid tot bestellen en afhalen van verse
pannekoeken en soep. De formule bleek een
succes en de bestellingen stroomden binnen.

Nog nooit hebben we zoveel pannenkoeken
gebakken: 1176 stuks, Onze fornuizen werden
ingeruild voor 3 gigantische bakplaten. Ook onze
keuken was en tijdje zoet met het bereiden van
74 liter tomatensoep.

Onze speciale dank aan de brandweer, Huize
Jacobs en  alle vrijwilligers die meehielpen om dit
tot een goed einde te brengen.

Klimaatvisieplan

Wij gaan mee de uitdaging aan om duurzaamheid
in de zorgsector te faciliteren en de
klimaatengagementen binnen onze sector te
honoreren.

Wij brengen onze klimaatuitdagingen in kaart  en
formuleren jaarlijks klimaatdoelstellingen.
Hiervoor dienen we een klimaatvisieplan op te
stellen. Dit plan geeft aan welke impact we
vandaag hebben op het klimaat (mobiliteit,
energie en waterverbruik, afval, materiaal
gebruik, renovatie, zonnepanelen, monitoring…)
en welke stappen we kunnen zetten om deze
impact te verlagen. 

Intern gingen we over tot de aanstelling van
klimaatverantwoordelijken. (personeel en
bewoners)

Doe je met ons mee? Wat is jouw  lijstje van wat
je allemaal kan doen om zuiniger om te springen
met energie en grondstoffen. Sommige zaken
zijn verrassend eenvoudig en op korte termijn
haalbaar. Voor andere maatregelen heb je meer
tijd, informatie en geld nodig om ze te realiseren.
Op termijn is er altijd winst, zeker voor het
klimaat en vaak ook voor je eigen portemonnee. 

Aarzel niet om ook ons van tips te voorzien.
Samen gaan we ervoor!



Kerstmenu
 

Cava of Mojito met grapefruit vergezeld met
een trio hapjes van de kerstman

 

***
Kroketje van prosciuttoham & een

vleeskroketje van konijn & een winters slaatje
 

***
Everzwijn stoofpotje met een

aardappeltaartje en wintergarnituren
 

***
Bordje met spoeperijen van de kerstman.

Nieuwjaarsmenu
 

Cava of Cranberry Mojito met een trio van
hapjes om het jaar goed in te zetten

 
***

Bladerdeegring met avocado, zalm en
boursin

 
***

Ragout van parelhoen met champignons fine
champagne, aardappelnootjes en

moestuintaartje
 

***
Panna cotta van chocolade

WEETJES EN NIEUWTJES  
Wij verlekkeren jullie alvast op de kerst en
nieuwjaarsmenu bij Avalon:

Kerst en nieuwjaarsmenu

Vanuit Avalon zien we elke dag op welke
moeilijkheden mantelzorgers botsen: van
administratieve kluwens en een gebrek aan
erkenning tot de uitdagende combinatie met
werk of studie. Dat kan beter. 

Daarom onderschrijven we de toekomstvisie
uit de publicatie ‘Naar een nieuwe
mantelzorg’. Hoe ziet het mantelzorgsysteem
van de toekomst eruit? Hoe kunnen we die
droom realiseren? Wat kunnen overheden, de
zorg- en welzijnssector, mantelzorg-
organisaties, financiers en kennisinstellingen
doen voor mantelzorgers? 

De publicatie is een initiatief van 19
Belgische en Nederlandse sociaal
innovatoren en sociaal ondernemers, die 

Naar een nieuwe mantelzorg

ondersteund werden door de Sociale
InnovatieFabriek, Stichting Nederland
Kennisland en Johnson & Johnson.

Meer info:
https://www.socialeinnovatiefabriek.be/

http://naareennieuwemantelzorg.net/


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.  Doe je
graag mee, contacteer ons !

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 huiselijke 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, de innowalker 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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Giften
Fiscaal attest via Avalon vzw op 

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

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

TrooperZaterdag 11 december 2021

TAKE AWAY KERSTMARKT

Verse pannenkoeken en soep op
bestelling. 

Dinsdag 18 januari 2022
NIEUWJAARSRECEPTIE

Zaterdag 5 en zondag 6 maart
2022
EETFESTIJN

27 februari t.e.m. 6 maart 2022

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER


