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De week van 27 februari tot en met 7 maart stond in het teken van de vrijwilliger. Ook Avalon viert jaarlijks
zijn vele vrijwilligers. Verder in dit nummer verneem je hoe ze dit jaar in de bloemetjes werden gezet.

13 jaar geleden werd ik één van die vrijwilligers en nog steeds ga ik met veel plezier elke 2 weken een
handje helpen. Wanneer ik de definitie van vrijwilligerswerk opzoek, lees ik dat dit elke activiteit is die
onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve van anderen. Verplicht om een handje toe te steken
in Avalon ben ik allerminst, maar werk ik onbezoldigd?

In letterlijke zin natuurlijk wel, maar beloond word ik wel degelijk, en wel zeer royaal. Regelmatig ontvang ik
een oprechte dankjewel en jaarlijks krijg ik een kleine attentie tijdens de week van de vrijwilliger. Dit jaar
nog een heerlijk ruikende hyacint en lekkere advocaat. Maar de grootste beloning voor mij is dat ik deel
mag uitmaken van Avalon. Tussen anderen voel ik mij het gelukkigst, ik geniet dan ook van de babbeltjes:
aan het onthaal, met de begeleiding, in de keuken of aan de afwas. Maar de waardevolste gesprekken,
waarvoor ik tijdens de maaltijd rustig mijn tijd kan nemen, heb ik met de bewoners. Ik kan luisteren naar
hun verhaal, ik word op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes en ik mag ook mijn eigen verhaal
vertellen.  Na een middagje Avalon keer ik vol nieuwe energie terug naar huis.

Zo wordt elke vrijwilliger in Avalon ‘bezoldigd’ op een voor hem of haar betekenisvolle manier.
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Dank u wel!

Pop-up quiz
 



DAG IN BEELD

Schapenboerderij



DAG IN BEELD

Lentewandeling
 

Lentehappening
 



DAG IN BEELD

Bingo
 

Karate
 

Paardrijden Valentijnsfuif
 

Boccia



Ik bouw graag met Lego, vooral de auto’s. 

Ik ben Martin, 21 jaar. Ik heb één zus, een
mama en een stiefpapa.

Martin, reporter ter plaatse, wordt
zelf geïnterviewd.

REPORTER TER PLAATSE

Stel je zelf eens voor.

Hoe heb je Avalon leren kennen?

Door opzoekingswerk te doen op school. Ik
moest een centrum zoeken waar ik kon gaan
wonen.Ik heb dan wat bezoeken gedaan en
Avalon kwam daar als beste uit.

Sinds wanneer woon je hier?

Ik woon hier sinds 4 oktober 2021. Dat is
dus nog niet zo lang.

Voel je je al thuis in Avalon?

Ja, dat wel.Ik ben hier graag.

Ben je hier heel de week?

Geen. Ik volgde een algemene richting en de
focus lag vooral om de zelfstandigheid te
vergroten. Maar ik kreeg de gewone
algemene vakken.

Ik zie hier ook Lego staan op je kamer.
Is dat iets dat je graag doet?

Heb je ook al een goede band met de
begeleiders?

Ja, het zijn allemaal wel toffe. De meeste
zijn nog wel jong, dus dat is leuk.

Ik ben hier van zondagavond tot vrijdag-
namiddag. In het weekend ga ik naar huis bij
mijn mama in Zwijndrecht. 

Hoe ziet jouw dag er uit zo door de week?

Ik doe alles op mijn eigen tempo. Ik hou me
vooral bezig met spelen op mijn playstation
en gsm of beneden een babbeltje komen
doen.

Hoe is het om zo voor de eerste keer in
een voorziening te wonen?

Ik heb hiervoor op school gezeten waar ik in
de week op internaat verbleef. Dus naar hier
komen was voor mij op dat vlak niet zo’n
grote verandering.

Welke richting heb je gestudeerd op
school?

Zijn er activiteiten die je graag doet?

Ik doe graag het koken op maandag en de
G-dans op vrijdag.

Is er iets dat je hier nog mist?

Nee, niet echt! Ik mis niet direct iets. Ik wil in
de zomer wel graag eens iets gaan drinken.

Ok, Martin, ik wil je bedanken voor dit fijne
interview!

Tinne



IN DE KIJKER
Evenementen 2021
Vorig jaar, ondanks covid, waren we toch in de
mogelijkheid om een aantal evenementen te
organiseren die extra centjes realiseerden. De
kaarsenverkoop bezorgde Avalon € 470,64, het
eetfestijn € 3.681,96 en de Kerstmarkt
pannenkoekenverkoop € 691,88. Onze warme
dank aan iedereen die ons hierbij steunde.

Vensterverzen
Wij zijn nog steeds supertrots op de verzen van
onze cliënten die zowel onze ramen als die in de
buurt verrijkten. Voor wie het nog niet weet,
enkele cliënten deden vorig jaar 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
Christine:

GRAS
Voeten raken het gras, dat voelt nog fris, 

een beetje vochtig aan.
 Het ochtenddauw heeft zijn werk goed gedaan.

Het nachtelijk wonder van de natuur
 liet zich nog duidelijk voelen in het ochtenduur.

Handen raken het gras
 Ik voel het gras en de aarde eronder.

 alsof ik er één geheel mee was.
 Ik vind dit echt heel bijzonder.

Hoe uniek de natuur is, de kracht ervan,
 en hoe je, als je er maar aandacht aan geeft,

 Er perfect deel van uitmaken kan.
 Kortom dat wat ik zonet heb beleefd.

Een klein wonder dat gevoel
 samen te zijn met de natuur,

 heel erg zuiver en puur.
 Ik hoop dat je weet wat ik bedoel.

Als dat niet zo is,
 doe het dan zelf, ga staan in het gras

 Ook al is het fris.
 Alsof het de eerste keer in je leven was.

 Dan weet je hoe het voelt 
één geheel te zijn met de natuur 
 volledig zuiver, ontroerend puur.

 

Lions Dendermonde steunt
Avalon

Misschien heb je het al opgemerkt, misschien
nog niet. Maar Avalon beschikt vanaf nu over
een nieuwe, gezellige ontvangst- en zitruimte. 

Het oud onthaal dat leeg stond, werd
omgetoverd tot een gezellige zit-, lees,-, babbel-
en bezoekhoek voor bewoners, vrienden, familie
en andere bezoekers. Een hoekje om tot rust te
komen of om gezellig met elkaar te keuvelen.
Hiervoor kregen we de steun van serviceclub
Lions uit Dendermonde en meubelen Gené.



WEETJES EN NIEUWTJES

De chirojongens - en meisjes van Opstal hebben
sinds 2004 hun thuis in de lokalen aan de
Patattenmolen in het hart van Opstal. Minpuntje:
verhard terrein om te spelen. Maar daar is
verandering in gekomen. 

Natuurpunt kreeg de aanbieding om in Opstal
een bosje aan te kopen. Gezien deze site voor
de natuurvereniging niet voldoende ecologische
waarde had om in beheer te nemen, zochten ze
een alternatief en contacteerden ze de chiro
Opstal. Het is immers een ideale speelplek met
veel potentieel. Het perceel lands de Oude
Kerkweg in Opstal wordt dus de droomplek voor
chiro Opstal om te spelen. 

De geboorte van het chirobos

Daarnaast werken ze samen met hun fiere meter
en peter : VBS Opstal en Avalon. De kleuter en
lagere school van Opstal krijgen er een
openluchtklas. Voor Avalon voorzien ze een
rolstoelvriendelijke wandeling en rustpunt. Super
toch! Bovendien draagt het hele project bij aan
het in stand houden/verbeteren van lokale
biodiversiteit i.s.m. regionaal landschap Schelde
– Durme.

Meer info vind je op chirobos.chirohemoopstal.be



WEETJES EN NIEUWTJES  

Zoals elk jaar werden ook dit jaar de vrijwilligers
met een geschenkje bedankt voor hun vrij-
blijvende inzet. Het thema van dit jaar:
"vrijwilligers bestuiven de toekomst".

Interesse om zelf stappen in vrijwilligerswerk te
nemen? Contacteer ons op het nummer
052/365730 en we bekijken samen met jou
interesses en mogelijkheden.

Kwaliteitszorg
Onze zorgcoördinator en zorgplanner volgen dit
jaar een vijfdaagse opleiding: "Maak van
kwaliteitszorg de motor van je organisatie"

Kwaliteitszorg is een krachtig instrument om te
bouwen aan je organisatie. Het is een tool om je
visie, missie en waarden te vertalen naar de
dagelijkse praktijk zodat de mensen die een
beroep doen op je organisatie de ondersteuning
krijgen die ze nodig hebben, je medewerkers
een plek vinden waar ze graag werken en goed
begeleid worden en je organisatie groeit en
bloeit. Daarnaast houdt de overheid ook toezicht
op de kwaliteit van je organisatie. 

Tijdens dit opleidingstraject verkennen ze
kwaliteitszorg van A tot Z en vertalen ze dit naar
ons eigen kwaliteitssysteem in Avalon vzw.

De eerste opleidingssessies zitten er al op en
ze popelen om er verder mee aan de slag te
gaan.

Activiteiten: wie doet mee?Week van de vrijwilliger

Dagelijks organiseren we in Avalon activiteiten
waaraan onze cliënten kunnen deelnemen. 

We koken, spelen gezelschapssspelletjes, gaan
paardrijden of zwemmen, knutselen, nemen
deel aan een quiz of bingo, lossen
kruiswoordraadsels op, tuinieren, ... Kortom
keuze genoeg. Deze activiteiten richten zich
niet alleen tot onze bewoners, ook externen
mogen en kunnen hier aan deelnemen. Hoe
meer zielen hoe meer vreugde!

Daarnaast kan er ook ingetekend worden op
sport of vrije tijdssessies gegeven door externe
lesgevers. Hierbij denken we dan vooral aan de
G- karate en G-dans die op vrijdagnamiddag
worden ingepland. G-karate wordt gegeven
door 2 professionele lesgevers en is op maat
voor mensen met een beperking. Hetzelfde
geldt voor de G-dans. Wij zien onze cliënten vol
goesting deelnemen om daarna voldaan en
gelukkig weerkeren van de sessies en willen dit
met plezier met anderen delen.

Heb je zelf ook zin gekregen en wens je onze
activiteiten leren kennen of er eens van
proeven? Aarzel dan niet om contact op te
nemen. 



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

Trooper
Zaterdag 5 en zondag 6 maart
2022

EETFESTIJN 

Dit is niet doorgegaan en wordt opnieuw
ingepland. Info volgt.

Zaterdag 3 september

AVALON BIKE ROCK

Meer info en programma binnenkort te
vinden op www.avalonfietsers.be


