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NIEUWSBRIEF

De zomer één van mijn favoriete seizoenen! 

Een periode waar iedereen toch beter gezind loopt als hij/zij de zon ziet schijnen. De zomer staat
voor mij gelijk aan terrasjes doen, gezellige BBQ’s met vrienden, op reis gaan, leuke
buitenactiviteiten doen met mijn zoon. Ik denk dat dit bij vele mensen wel op het lijstje zou staan,
moest je die vraag stellen.

Ook onze bewoners heb ik zien genieten van het goede weer: eens een ijsje gaan eten, iets gaan
drinken in het Torenhof, het gezellig samen-zijn in onze Zomerbar, de picknick die we een aantal
keer hebben georganiseerd, gaan meezingen en dansen tijdens Buggenhout Zomert,….

Hopelijk heeft iedereen zijn batterijen wat kunnen opladen de voorbije weken om er weer volop
tegenaan te gaan! We kijken alvast uit naar de zomer van 2023 😊
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Familiedag te Avalon



DAG IN BEELD

En dat het een zomerse donderdag werd op 
28 juli 2022 dat hebben we in Avalon geweten.

 
Onverwachts kregen we de kans om op

donderdag 28/07/2022 toch nog de tap te
voorzien tijdens de zomerse donderdag.

 
Onze collega tappers zijn ‘d Erretitsen, een

gezellige Buggenhoutse volleybalclub. De sfeer
zit er onmiddellijk goed in de samenwerking

loopt top. De groep “Ontpopt” treedt die
donderdag op, een lekkere swingende coverband

die de sterkste Nederlandstalige hits onder
handen neemt en als kers op de taart mocht
onze cliënt Daniël zijn lijflied ’t Vliegerke van

Walter De Buck life brengen. Iedereen zong uit
volle borst mee.

 
De weergoden waren ons ook gunstig gestemd

en op deze zonovergoten donderdagavond sloten
wij samen met 

d’ Erretitisen een succesvolle editie af. 
 

Buggenhout zomert



DAG IN BEELD

Klimaatwandeling personeel
 



Wat doe je zoal overdag?

Ik ben Fabio Follador. Ik woon in Aalst, ben 36 jaar oud en heb een
zoon van 15 jaar. 

Jill interviewt Fabio, cliënt in kortverblijf.

REPORTER TER PLAATSE

Stel je zelf eens voor. Wie ben je?

Hoelang woon je al in Avalon ?

Ik woon hier ondertussen bijna een maand en half. Morgen ga ik wel
weer naar huis. Thuis woon ik alleen en nu ben ik hier op kortverblijf.
Ik kan niet permanent in Avalon blijven omdat ik van het VAPH nog
geen persoonsvolgend budget heb toegewezen gekregen. Ik ben hier  
tijdelijk.

Hoe heb je Avalon leren kennen ?

Dat weet in niet eigenlijk, ik heb dat zelf niet geregeld… ze hebben me
tijdelijk naar hier gestuurd omdat het thuis eventjes niet meer ging. Ik
had geen zin meer om uit bed te komen. Nu gaat het wel weer beter.
Mijn mama woont in Thailand en mijn papa met mijn 2 broers wonen in
Charleroi en zij kunnen me niet helpen. Ook in Aalst kon ik nergens
terecht omdat ik nog veel te goed ben en zo belandde ik in Avalon. 

Heb je een goed contact met je medebewoners?

Ik fiets hier alle dagen op de Motomed, soms tot 16 km per dag. Ik doe
ook mee met activiteiten zoals crea en koken. Straks om 14u doe ik
mee met de crea.

Met een paar wel ja, zoals Geert, maar we zijn nog niet samen iets
gaan drinken of zo. Er zijn een paar mensen waar ik goed en veel mee
kan praten.

Woon je graag in Avalon?

Ja, eigenlijk wel maar ’t is me veel te ver van Aalst. Ik ben stekezot
van carnaval en leef van en voor mijn carnaval. Ik heb ook veel
vrienden in Aalst. Dit jaar ben ik 10 jaar Prins Carnaval. In 2013 was
ik voor de eerste maal Prins van Oost-Vlaanderen en in 2016 heb ik
de titel van Prins carnaval van België voor andersvaliden behaald. En
dat kost veel geld!

Neen dat zegt me niks. Het is daar veel te warm en het is veel te ver
en kost veel geld. Ik ga liever naar de carnaval. Vroeger ben ik wel
veel op reis geweest.

Ben je niet eens van plan om naar Thailand te gaan?

Heb je hobby’s?

Carnaval hé … en de voetbal: Eendracht Aalst en Anderlecht. Als je
van Aalst bent, dan ben je een carnavalist. Ik ga overal naar de 



REPORTER TER PLAATSE
carnaval: naar Dendermonde, Wetteren en Wieze…
overal, samen met mijn vrienden of alleen met mijn
scooter. 
Koken doe ik ook wel graag omdat ik voor kok
gestudeerd heb. Vroeger hielp ik bij mijn papa mee
in het restaurant. Mijn papa is kok en heeft een
restaurant.

Ben je al in carnavalstoeten mee 
geweest?

Jazeker, al in een paar. Bij de eerste verkiezing tot
prins kon ik nog een beetjes stappen daarna ging ik
mee in de rolstoel. Ik ben ooit gevallen van de trap, 

Wil je nog iets vertellen? 

Ik ga het hier wel missen eigenlijk en kom zeker
nog eens op bezoek. Ik heb beloofd aan jullie twee
vrouwelijke carnavalisten dat ik hier carnaval kom
vieren.

 
Bedankt voor dit leuk interview!

 
Jill

recht op mijn knieën. Stappen werd jaarlijks steeds
moeilijker en moeilijker.

DOE JE SAMEN MET ONS 
G-KARATE?

Vrijdagnamiddag
7 - 14 - 21 oktober

4 - 18 - 25 november
9 - 16 - 23 december

in de Molenaarswoning te Opstal

VOOR MEER INFO EN INSCHRIJVEN

052/365730
 info@avalon-vzw.be



IN DE KIJKER
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WEETJES EN NIEUWTJES
Weet je dat we ook ...

Soms lukt het niet zo goed
meer en kan je nood hebben
aan ondersteuning in onder
andere de organisatie van
het huishouden of
administratie. Wij kunnen je
daarbij helpen.

over een Innowalker beschikken?

De Innowalker nodigt uit om het stil zitten te doorbreken en daarbovenop
nog eens extra beweging (mobilisatie, tonificatie, stretching,…) te nemen.
Het toestel biedt de mogelijkheid om rechtop te staan en tegelijkertijd een
stapbeweging uit te voeren. Een functie die voor velen zonder dit toestel
onmogelijk kan gerealiseerd worden. Wil je dit toestel ook uitproberen?
Geen probleem, contacteer ons via 052/365730.

tot bij jou thuis of elders komen ter ondersteuning?

“Onze papierenwinkel werd als maar moeilijker voor ons 
Papieren werden echt een probleem. Sommige rekeningen werden 2

keer betaald, andere vergeten we gewoon. Er was geen beginnen meer
aan en we moesten achter alles zoeken. Wat te moeilijk is qua

administratie laten we nu liggen totdat de Avalon medewerker langskomt.
Het is nu makkelijker om iets op te zoeken en het is ordelijker. 

We begeleiden volwassenen voor wie betaalde arbeid niet meer of nog niet haalbaar is door
belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard. We peilen in
de eerste plaats naar de interesses en vaardigheden. Zodra we daar zicht op hebben zoeken we
een geschikte werkplek en in dialoog met de werkgever bekijken we welke taken zij/hij kan
uitvoeren. We ondersteunen de cliënt op de werkvloer tot zij/hij deze opdracht zelfstandig kan.
Wanneer de cliënt het werk onder de knie heeft, bouwen we de begeleiding af. We blijven actief
opvolgen en zowel de cliënt als de werkgever kunnen steeds op ons rekenen om bij te sturen of
taken uit te breiden. 

ondersteuning bieden bij begeleid werken?

onze dagactiviteiten openstellen voor jou?

Wij bieden dagbestedingsactiviteiten aan onze bewoners. Maar ook
externen zijn welkom. Sluit je graag aan bij ons tuinatelier, kookatelier, 
 crea of boccia , ...? Geef ons een seintje via 052/365730



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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ACTIVITEITENKALENDER

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

Troopervanaf 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.

zaterdag 15 oktober

Take away eetfestijn: overheerlijke
spaghetti op Avalons wijze! Bestellen
kan tot en met 7 oktober via
www.avalon-vzw.be of tijdens
kantooruren via 052/365730.

zaterdag 17 december
Kerstmarkt in en rond Avalon. We
starten om 14u en maken er iets
supergezellig van. Meer info volgt op
www.avalon-vzw.be


