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NIEUWSBRIEF
 

Hoe maakt u het? Het is een vraag die we vandaag vaker maar ook oprechter stellen. 

De coronacijfers gaan de goeie kant uit, maar wat als…. De deuren van Avalon zijn van het slot
gehaald. Familie mag op bezoek komen zonder mondmasker. Alle activiteiten kunnen terug in zijn
normale vorm doorgaan.

Terugkijkend op de voorbije 2,5 jaar kan ik niet anders dan trots zijn hoe we de coronapandemie
hebben doorstaan. We kijken vol goeie moed naar de toekomst. Onze bouwplannen van Broekstraat
40 worden reëel. Aannemers worden aangeschreven, we hebben er ongelooflijk veel zin in.

Ik ben ook dankbaar. 
Voor alle medewerkers die op een positieve manier voor zoveel mogelijk sfeer zorgen, voor hun
veerkracht om geduldig en consequent iedereen zo veel mogelijk aandacht te geven.
Voor onze vrijwilligers, die samen mee zorg dragen voor onze cliënten.
Voor onze Raad van Bestuur die ons groeikansen geeft.
Voor iedereen die Avalon steunt.
Voor onze cliënten die mee vorm geven aan Avalon, die er mee voor zorgen dat Avalon, Avalon is.
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Welke vrijwilligerstaak doe je het
liefst ?

D: De zomerbar is voor mij heel aangenaam omdat
ik daardoor ook andere mensen leer kennen en dat
is voor mij een aanwinst, mensen leren kennen.

J: Afwassen …(gelach)… Crea doe ik heel graag en
samen zingen. 

MT: Ik hou liefst de zomerbar open.

D: Ik ben Dymphna en ik ben de mama van Kristien
die bij jullie werkt.

J: Ik ben Jeannine en word op 3 juli 62 jaar en ik
voel me nog heel goed.

MT: Dag Martin, ik ben Marie-Thérèse en woon in
Lebbeke.

Martin interviewt vrijwilligers Dymphna,
Jeannine en Marie-Thérèse.

REPORTER TER PLAATSE

Stel je zelf eens voor.

Wat vind je leuk aan Avalon?

D: Ik vind het hier gezellig voor jullie en vind het
plezant dat een buitenstaander kennis kan maken
met de bewoners.

J: Leuk, dat is zo niet begonnen. Ik ben een
gedreven werker en plots zit ik thuis door ziekte.
Maar ik moest iets om handen hebben en zo ben ik
bij Avalon terecht gekomen. Crea, spelletjes spelen,
lachen en ik had terug iets om naar uit te kijken. 

MT: Vroeger kende ik Avalon niet maar ik heb het
leren kennen omdat ik vrijwilligerswerk zocht. Mijn
dochter heeft me hierbij geholpen. Omdat Avalon
vlakbij is, heb ik contact gezocht en ik kom hier
graag. 

Hoe ben je op het idee gekomen om hier
vrijwilligerswerk te komen doen?

D: Mijn echtgenoot, Fernand, die was hier als
eerste. Hij kwam hier kaarten omdat ze iemand te
weinig te hadden. Fernand kan niet met de auto
rijden, dus bracht ik hem steeds naar hier. Zo
vernam ik dat er hier een zomerbar geopend zou
worden met hulp van vrijwilligers en ik heb me
hiervoor kandidaat gesteld.

J: Ik heb me ingeschreven bij Weldoeners, een actie
van radio 2, waarbij je van vrijwilligerswerk kon
proeven. Ik ben zo eerst een voormiddag bij
Mariatroost terechtgekomen en de dag erna ben ik
bij Avalon op bezoek geweest. Dat is een immens
verschil. Bij de eerste was het proper, afgeborsteld
een beetje chiqué en hier is het gewoon, leuk, tof en
hier kan je lachen.

Hoe lang kom je al naar Avalon?

D: Ik denk dat het ondertussen mijn derde jaar is.

J: Ik kom hier nu een maand of twee, zeker…

MT: Ik denk dat het al een dik jaar is, dat ik hier
kom.

MT: Door mij dochter, zij dacht aan Avalon.



REPORTER TER PLAATSE
Zou je meegaan op uitstap als de kans
zich voordoet ?

D: Spijtig genoeg moet ik hiervoor afhaken omdat ik
al wat ouder ben en zelf niet meer zo goed te been
ben. Voor mij is dat al een opdracht om mee te
gaan.

J: Als dat fysiek inspannend is, dan ga ik passen.
Als dat teveel vraagt fysiek , ga ik dat niet doen.

MT: Jazeker, ik ga mee!

D: Ik werkte als bediende en heb ook nog een
winkeltje gehad van knutselmateriaal. Daarna heb
ik me ingezet voor de KAV, dat nu Femma noemt.
Bij Femma ben ik voorzitster geweest en daar ben
ik nog steeds bestuurslid van.

J: Ik ben hoofdverantwoordelijke van de groenten
en fruit afdeling van de AD Delhaize van Opwijk,
een supertoffe winkel met een supertoffe baas.

Martin: Nog gauw wat reclame maken ook ?
(gelach)

MT: Ik ben op pensioen gegaan op mijn zestigste.
Ik deed mijn huishouden en heb voor de
kleinkinderen gezorgd. Ondertussen zijn zij groot
genoeg en had ik geen activiteiten meer. Daardoor
zou ik een beetje depressief geworden zijn. Mijn
dochter stelde voor om vrijwilligerswerk op te
nemen.

Welke activiteiten of werk deed je voor
je vrijwilliger werd in Avalon?

Welke boodschap wil je met ons delen
over of rond vrijwilligerswerk?

DJ: Als je dat ziet zitten, dan zou ik het zeker
aanraden aan andere mensen. Als je veel alleen
thuis zit …. dat brengt je wat “down to earth”. Hoe
zal ik het zeggen… thuis zit je met de problemen
en je denkt teveel na. Je komt hier en leert
relativeren en krijgt terug een glimlach. Ik rij na
mijn bezoek aan Avalon met een lach naar huis, ik
ben content.

MT: Ik kom hier graag. Ik heb iedereen graag en
het klikt goed met de mensen.

Bedankt voor dit leuk interview!
Martin

D: Hoe meer mensen vrijwilligerswerk zouden
doen, hoe aangenamer het is voor de bewoners in
Avalon. Het is ook een verrijking voor de persoon
die vrijwilligerswerk opneemt. 



IN DE KIJKER
Pop-up: fudges voor Oekraïne

Onder verschillende bewoners werd er
regelmatig gepraat over de situatie in Oekraïne.
Ik liet me ontvallen dat we toch iets konden
doen. Samen met de directeur en de keuken-
verantwoordelijke heb ik bekeken wat we konden
realiseren. De keukenverantwoordelijke en ik 
 hebben vier verschillende Fudges* gebakken: 
 met smarties, speculaas en cranberries,
sinaasappel,  en pistachenoten. 
Tijdens mijn pop-up heb ik samen met vier
bewoners, twee vrijwilligers en personeel de
fudges versneden, en ook nog eens mooi
verpakt. Met de verkoop hebben we het mooie
bedrag van €100 ingezameld. De raad van
bestuur van Avalon heeft dit bedrag verdubbeld.
De totaalopbrengst werd gestort aan de sociale
dienst van Buggenhout. Hiermee helpen/
ondersteunen we lokale Oekraïners te
Buggenhout. 

Femke
 

*Fudge is snoep gemaakt van boter, suiker en melk of room, en
oorspronkelijk afkomstig uit de VS. Dit wordt tot 116°C verhit, en
met een garde opgeslagen tijdens het afkoelen, zodat een romige
substantie ontstaat. Fudge wordt bij kamertemperatuur gegeten.

.

UA interieurarchitecten in
opleiding ontwerpen een
nieuwe look voor Avalon

April 2021 trokken we onze stoute schoenen
aan en contacteerden we universiteiten en
hogescholen die de opleiding
interieurarchitectuur aanbieden. Onze vraag:
zijn er studenten met kennis van interieur-
design die samen met ons een frisse wind door
onze gebouwen willen laten stromen. 

We willen vooral inzetten op huiselijkheid en
gezelligheid maar ook het praktische mag hierbij
niet uit het oog verloren worden. Kortom wij
willen vooral een “thuis”-gevoel en niet enkel
een functionele omgeving. Kan Avalon als
project gesmaakt worden door studenten in het
kader van eindwerk? Is een toekomstige
samenwerking mogelijk ? 



IN DE KIJKER

Vrij snel kregen we reactie van de Universiteit
van Antwerpen, interieur architectuur. Zij gingen
onze vraag voorleggen aan de opleidings-
coördinator en de verantwoordelijke van de
masterproeven. Begin augustus mochten we
positief nieuws ontvangen. Avalon wordt
voorgesteld als masterproef-project.

Een verkennend gesprek met de verantwoorde-
lijken wordt in september ingepland. Vanaf dan
is het wachten op februari 2022 wanneer de
studenten hun masterproef kiezen. Met enige
trots mogen we aankondigen dat 2
masterstudenten de uitdaging aangegaan zijn.
Recent mochten we aanwezig zijn bij het
voorstel aan de jury en wij delen deze graag
met jullie. Maar eerst willen we Sanne en
Dagmar bedanken voor het aanvaarden van de
uitdaging en de uitwerking van een niet
alledaagse situatie. Proficiat met jullie
ontwerpen!

Klimaatwerkgroep

Kim

In oktober 2021 werd ik aangesteld als
klimaatsverantwoordelijke. Ik heb de eerste
maanden vooral veel gelezen over dit boeiende
thema. December vorig jaar hebben we een
klimaatgroep opgericht. Doel: in Avalon meer
aandacht hebben voor het klimaat.
Met deze groep schrijven we aan een
duurzaamheidsvisieplan. Begin dit jaar hebben
we een analyse gemaakt over wat al goed loopt
en wat beter kan binnen Avalon. 

Op basis daarvan hebben we doelen op korte en
lange termijn opgesteld die we in de toekomst
willen bereiken. Enkele doelen waar we aan
gaan werken zijn fietsleasing, energieverbruik,
waterverbruik, gezonde levenstijl en ergonomie.
De komende jaren staan we voor heel wat
uitdagingen met onze klimaatsgroep.

Goestingdagen 29 en 30/09

Onder begeleiding van Koen Joly staan er bij
Avalon eind september goestingdagen gepland.
Tijdens deze dagen zoeken we oplossingen en
antwoorden op vragen zoals: hoe kunnen we
ons team nog straffer maken? Ben je soms ook
de goesting kwijt om naar het werk te gaan?
Heb je het gevoel dat je onvoldoende
kwaliteitsvolle zorg kan bieden aan cliënten?
Zou je willen dat iederen een sterke en
duidelijke Avalon-visie uitdraagt?

Hierbij willen we komen tot een organisatie waar
mensen met veel goesting aan de slag zijn om
samen straffe resultaten te behalen.



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 3 september

Avalon Bike Rock. Fietstochten voor
jong en oud met gezellig fietsdorp. 
Meer info: www.avalonfietsers.be

vanaf woensdag 21 september

Openluchttentoonstelling "Dementie: ik
zie, ik zie wat jij niet ziet...' te
Buggenhout. Naar aanleiding van de
Werelddag dementie wil Buggenhout als
dementievriendelijke gemeente demen-
tie vanuit een “kunstig” oogpunt
benaderen. Ook Avalon leverde
materiaal in.

oktober
Take away eetfestijn, meer info volgt

donderdag 28 juli

Avalon helpt mee aan de tap op de
zomerse donderdag met "Ontpopt"


