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https://www.ebergiste.be/ik-zoek-werk/vrijwilligers/
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Beste lezer 
 
Waarschijnlijk zat je al te wachten op deze 
editie van SAMEN. Want zoals je hebt ge-
merkt, hebben we een editie overgeslagen. 
Een jaar Coronamodus is de reden. Ook in 
de toekomst doen we het met een editie 
minder. We kiezen bewust voor kwaliteit 
boven kwantiteit en hopen jullie voortaan drie 
keer per jaar met mooie verhalen te kunnen 
verrassen. 
 
De korte weetjes en flashes lees je op FACE-
BOOK, het uitpakken van die verhalen doen 
we in SAMEN. Complementair hierbij is onze 
jaarlijkse terugblik in vogelvlucht, aangevuld 
met heel wat cijfers, die we bundelen in ons 
JAARVERSLAG. We stellen graag de editie 
2020 voor. Met, hoe kan het ook anders, een 
hoofdrol voor corona. Maar we pakten in 
2020 ook uit met onder andere een nieuwe 
huisstijl. Onze baseline “samen gewoon, 
samen bijzonder” onderstreept onze visie, 
wie we zijn en wat we doen in Ebergiste, 
meer dan ooit. Neem een kijkje op https://
www.ebergiste.be/wie-zijn-we/jaarverslag/ 
 

Redactioneel  

Intussen is de vaccinatiecampagne in Eber-
giste volledig afgerond, ook voor de dagcen-
trumcliënten. We zijn zeer tevreden met de 
hoge vaccinatiegraad. Ik schrijf dit editoriaal 
op de eerste dag dat de buitenterrassen 
mogen heropenen. Het doet hopen. Versoe-
pelingen en een perspectief op een andere 
zomer verschijnen met mondjesmaat op 
onze agenda. Kunnen de zomerkampen 
doorgaan? Toch een light versie van Café 
Caché? Mogen we bijna soepeler omgaan 
met vermengen van de woongroepbubbels? 
Wat met de Borgwalhoeve? 
 
Wat, wanneer, hoe… de versoepelingen 
verder gaan: het blijft nog afwachten en af-
wegen. 
 
Intussen is er deze zekerheid: een nieuwe 
SAMEN boordevol leesplezier. 
 

 
An Schoors 

Algemeen directeur 
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OVER TOEWIJDING & SPUITJES VOL HOOP 

Een jaar geleden durfden we alleen maar aftellen naar een vaccin dat ons terug zou 

toelaten om te dromen. In februari en maart was het zover, bijna net zo onwerkelijk 

als het coronavirus zelf… nog nooit eerder hebben we zo verlangd naar een spuitje. 

Het is vrijdag 12 maart, 9 uur.  
De werkdag is al even begonnen voor de 
meesten. Aan de ingang van de Borg-
walhoeve zie je een tiental mensen 
staan wachten. Het is een mix van cliën-
ten, begeleiders en ander personeel. 
Ondanks het doel van dit moment, een 
tweede spuitje krijgen tegen corona, is 
de sfeer ontspannen en vrolijk. Claudia, 
directiesecretaresse in Ebergiste, helpt 
vandaag mee om alles in goede banen 
te leiden. Ze doet teken dat de volgende 

drie mensen naar binnen mogen.  De 
cafetaria is vandaag omgetoverd tot ons 
eigen vaccinatiecentrum. Deze is nu 
ingedeeld in twee ruimtes, de vaccina-
tieruimte en een wachtkamer. 
 
Een enthousiaste cliënt wandelt ge-
zwind naar binnen met de woorden: 
“We gaan nekeer zien voor een dikke 
spuit”. Zijn kordate passen maken dui-
delijk dat hij ervoor gaat. In de omge-
ving hoor je gelach over zoveel enthou-
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siasme. Misschien omdat het eigenlijk 
ook een symbool is voor hoop en voor-
uitzicht, dat het vaccin meebrengt. Van-
daag ben ik erbij als getuige en om als 
stagiair communicatie emoties te verza-
melen. Want een jaar corona, dat kruipt 
in de kleren. En daarom wil ik hier van-
daag, zicht krijgen op de verwachtingen 
die hierrond bestaan. 
 
Eens je naar de ingang van de cafetaria 
bent geleid, neemt Claudia je tempera-
tuur met een voorhoofdthermometer. 
Hierna krijg je je spuitje door een vrien-
delijke verpleegster die vlot te werk 
gaat.  Daarna blijf je nog een kwartiertje 
in de wachtzaal, mocht je reageren op 
het vaccin.  Dit is het bargedeelte van de 
cafetaria die nu leeggehaald is. Nu staat 
de ruimte van muur tot muur bezet met 
tien stoelen, met elk genoeg ruimte 
tussen. 

Bij het binnenkomen hoor ik een bege-
leidster herhaald bemoedigend spreken 
tegen de 2 cliënten die haar vergezellen. 
“Dat ging goed hé?” zegt ze terwijl ze 
een vriendelijk schouderklopje  geeft. 
Patrick, de cliënt die eerder enthousiast 
naar binnen liep, vertelt me dat hij niets 
heeft gevoeld. “Ik moet nu nog even 
wachten en dan mag ik terug. We zijn 
een schilderij aan het maken van een 
man en een vrouw”, vertelt hij vol ener-
gie. Een klein spuitje, dat deed hem 
niets. 

Ondertussen komt er een andere bege-
leider binnen terwijl hij lachend wijst 

naar de fles alcoholgel die medewerkers 
krijgen na vaccinatie. “Iemand een 
glaasje?”, zegt hij. De vorm van de fles-
fles heeft wat weg van een wodkafles. 
Even later wandelt ook de volgende 
persoon binnen met de boodschap: “we 
hebben wat te vieren vanavond”, met 
een dikke knipoog. Iedereen gniffelt 
eens, de positieve sfeer zit erin. Maar 
tegelijk vertegenwoordigt het wodka-
grapje ook het gemis aan onbekommerd 
samenzijn. 

Dat gemis aan activiteiten met anderen 
wordt herkend door alle aanwezige be-
geleidsters. Charlotte, één van hen, 
hoopt vooral dat de bewoners op zijn 
minst hun mondmasker mogen afdoen. 
En graag ook weer wat mogelijkheid tot 

Ook na onze vacci-
natie blijft het be-
langrijk om onze 
handen te ont-
smetten. Elke mede-
werker krijgt een 
fles alcoholgel. 
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meer activiteiten. Lien, begeleidster bij 
Gaverland, hoopt dat nauwer contact 
weer mogelijk is. “Het is nu soms heel 
moeilijk uit te leggen aan sommige cli-
ënten dat een knuffel nu risicogedrag is. 
Het voelt voor hen aan als een afwij-
zing.” 

Huize Vander Schueren was present in Borgwal voor hun 
tweede prik. Maar ook met het vaccin, houden we ons aan 
de voorzorgsmaatregelen. Dus deze nieuwe lading mondmas-
kers, houden we bij de hand. 

Ik stelde aan iedereen die ik sprak een 
algemene vraag “wat verwacht je na de 
vaccins?”. Toch antwoordde vrijwel ie-
dereen zonder verpinken vanuit bewo-
nersperspectief. Pas toen ik aandrong 
antwoordden ze met pretlichtjes in de 
ogen. Eens uitgaan, op terras of café, 
een reisje. “Maar het zal zeker ook goed 
zijn dat onze bewoners eens naar buiten 
kunnen” antwoordt begeleidster Jessica 
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terug bij de leest, “We zouden het zo fijn 
vinden om met hen op kamp te gaan”. 
 
Terwijl ik naar buiten loop, zie ik nog 
een medewerker van de technische 
dienst een ‘elleboogje’ delen met een 
enthousiaste bewoner. Het is hartver-
warmend om te zien hoe er hier wordt 
omgegaan met elkaar. Maar dat spreekt 
misschien ook over het engagement 

waarmee begeleiders en medewerkers 
hier staan in Ebergiste. Voor iedereen 
hier waren het uitzonderlijke omstan-
digheden. En toch nog steeds cliënten 
eerst. Misschien had ik hen beter nog 
eens gezegd dat ik zoveel bewondering 
heb voor wat ze dit jaar deden, en voor 
hun toewijding. Bij deze… 
 
Wesley Dooms, stagiair 

Wistjedat… 
 
We een vaccinatiegraad hebben van 99,5% onder de cliënten? En dat 96 % van on-
ze medewerkers zich lieten vaccineren?  
Onze interne vaccinatiecampagne heeft gewerkt, dank zij het ‘besmettelijke’ en-
thousiasme van onze medewerkers. Onze gedeelde overtuiging verbindt ons over 
de locaties en diensten heen.  
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Marc, 
Toen we in juli te horen kregen dat je 

ongeneselijk ziek was,  
sloeg dit bij ons in als een bom.  

Je hebt gestreden tot het uiterste om te 
kunnen doen wat je het liefste deed: 
handjes en kopjes geven, rondlopen 

met knuffels, boekjes kijken,… 
Doedie, we gaan je missen! 

 

Begeleiders en bewoners van Braam 

Marc Lairesse  
(1959 –2020) 

BRAAM NEEMT AFSCHEID 
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DISTELVINK NEEMT AFSCHEID 

Paul, 

 

Ons Polleke, 

Levensgenieter, 

Genieten van de kleine dingen des le-

vens... 

Wat kon jij dat goed 

Je ogen blonken, je straalde... 

Leefgroepkampen, uitstappen, paardrij-

den… 

Wat keek jij daar naar uit 

Je kopje koffie mocht hierbij zeker niet 

ontbreken 

De vele keren dat zus Greet je kwam 

halen voor familiebezoekjes kon je met 

je geluk geen blijf, je hebt dan ook een 

hele warme familie 

Je kwam even graag terug bij je mede-

bewoners en ons 

Jouw veilige havens,  

Ook dat was genieten. 

Polleke, we gaan je missen man 

Maar weet, 

Achter onze tranen van verdriet 

Zit een glimlach aan mooie herinnerin-

gen 

 
Bewoners en begeleiders van Distelvink 

Paul Crauwels 
(1952—2021) 
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Een vergaderverzoek gaat sinds een jaar 
steevast gepaard met de vraag “fysiek 
of via Zoom?”. Het antwoord op die 
vraag wordt bepaald door de beschikba-
re vergaderruimtes en het aantal uitge-
nodigde deelnemers. Want veiligheid 
voor cliënten en medewerkers, dat pri-
meert. 
 
Wat een jaar geleden nog als ongemak-
kelijk werd ervaren en sukkelen was 
met haperende verbindingen, is van-
daag eigenlijk een nieuwe manier van 
werken. De ongemakkelijkheid van de 
hele tijd naar je eigen gezicht te kijken is 
nog wel gebleven, maar er zijn zeker 
ook voordelen aan dit vergaderen op 
afstand.  
 
Eerst en vooral betekent een overleg via 
Zoom vaak tijdswinst. Wanneer we ver-

gaderen met medewerkers over ver-
schillende campussen heen, verliezen 
we geen tijd aan verplaatsing. En dat 
betekent meer tijd op de werkvloer voor 
onze cliënten. 
 
Doordat iedereen vanop de eigen werk-
plek kan vergaderen, kunnen polyvalen-
te ruimtes benut worden door de woon-
groepen en de dagbesteding. Wat extra 
leefruimte betekent voor de cliënten. 
 
Hoewel Zoomen niet voor elk overleg 
een geschikt medium is, is het wel dege-
lijk mogelijk op afstand constructief te 
overleggen met elkaar.  
 
De werkgroep vrijwilligers bijvoorbeeld, 
hebben met een glimlach hun zoomver-
gadering afgesloten. “Tevreden over de 
gemaakte afspraken.” 
 

Stéphanie Lucidarme 
Stafmedewerker 

ZOOMEN WERKT 
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MAMA GETUIGT 

Een pakkende getuigenis van familie. Ook jullie ver-

halen geven een gezicht aan de impact van Corona 

op ons dagelijks leven. 

Een coronadag in januari 2021 
 
Het eerste ochtendgeluid: 
het rinkelen van de wekker. 
De ochtendklanken in de radio: 
weer over dat korte 6-letter-woord 
CORONA, 
zo een kort woord 
maar met zo een bizar grote inhoud. 
Opstaan: een dag zonder plannen. 
 
De dagdagelijkse huishoudelijke 
werkjes, 
een kruiswoordraadsel meer, een 
sudoku, 
een filippine, beetje TV kijken… 
Met ons 2’tjes een kaartje leggen… 
Foto’s bekijken… 
En zo tikt de klok traag verder. 
Soms toch gaan winkelen, 
liefst op minder drukke momenten 
en ALLEEN. 
Met ons 2’tjes thuis, 
verder geldt overal ALLEEN! 
Gezellig keuvelen op een terrasje, 
een etentje 
DAT zit er momenteel niet in. 
Met onze dierbaren op ZOOM, 
met een dikke knuffel van ver. 

Wel een deugddoend moment! 
Ook verlangend uitkijkend naar het 
weekend: 
onze knuffelpersoon op bezoek. 
Heerlijke momenten, 
maar toch die rem  
voor dat 6-letter-woord CORONA. 
En ’s avonds even nakaarten over 
ONZE dag: 
zijn we voorzichtig geweest, 
volgden we de opgelegde maatrege-
len, 
gelukkig geen negatieve telefoon 
over onze dierbaren. 
En dan is er weer die volgende dag… 
    
 
Mama van een bewoner in Borgwal 

CORONA 
DAGBOEK 
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JAARTHEMA: er zit meer in dan je denkt 

Ons jaarthema kent heel wat ver-
schillende aspecten door de grote 
diversiteit aan voorwerpen die we in 
onze rugzak meedragen. Elke maand 
halen we er iets anders uit om van 
dichtbij te bekijken.  
 

 

 

 

 

 
December met de warmste week, de 
feestdagen …  vraagt om ons hart, sym-
bool voor liefde, warmte, aandacht en 
genegenheid. Veel woongroepen schre-
ven een passende slogan op het groot, 
rood hart dat ze kregen bij de start van 
het werkjaar. Dit hart hangt op een cen-
trale plaats, voor iedereen goed zicht-
baar. In deze periode doen alle mede-
werkers extra hun best om de feestda-
gen gezellig en sfeervol te laten verlo-
pen ondanks alle beperkingen. 
 
 
 
 
 
 
In januari richten we onze aandacht op 
de kleurrijke ballonnen, symbool voor 
geluk. We beginnen het nieuwe jaar 
immers traditioneel met  het uitwisselen 
van velerlei gelukwensen. Maar wat 
wensen we dan precies? Wat betekent 
geluk voor mij? Wat doe ik met mijn 

geluk? Kan ik het ook delen met ande-
ren? Koester ik mijn geluk? Enkele vra-
gen om ons meer bewust te worden van 
geluk want: 
 

Er zijn iedere dag 100  
redenen om jezelf gelukkig 

te prijzen,  
de vraag is of je die 100  

redenen opmerkt of niet. 
 
Februari, die wel heel speciale maand, is 
dé maand bij uitstek om eens stil te 
staan bij onze eigen-aardige kantjes. 
Symbool hiervoor zijn de vele soorten 
snoepjes die allemaal hun eigen textuur, 
vorm en smaak hebben maar toch alle-
maal gewaardeerd worden. Nadenken 
over mijn speciale kantjes en die van 
mijn groepsgenoten of van mijn colle-
ga’s helpt om te weten wat mij typeert, 
wat mij uniek maakt en te beseffen: we 
zijn allemaal evenwaardig ondanks al 
onze verschillen.  
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Maart is de periode van verschillende 
acties voor het Zuidproject ‘Fuerza Ma-
ma’. De maand dus om de brooddoos 
uit onze rugzak te halen en na te denken 
over alles wat wij wel of nog niet 
(willen) delen met elkaar en met de 
mensen in het Zuiden. 
 
 
 
 
 
 
April en mei, voorjaar! 
Tijd om buiten te komen en op allerlei 
manieren sportieve acties te onderne-
men. 
 
Bij sportief denken we spontaan aan 
iemand die veel sport, die erg lenig is, 
een afgetraind lichaam heeft.  Sportief 
zijn wil echter ook zeggen dat je kan 
volhouden, dat je goed kan samen spe-
len en werken, dat je deel bent van een 
team. Sportiviteit impliceert inzet, geen 
jaloezie en de mogelijkheid om fouten 
te vergeven.  Ook in deze facetten van 
sportiviteit kan je groeien door veel trai-
ning! 
 
Zoals je dus kan lezen: een jaarthema 
waarin veel meer zit dan je denkt. 
 
Monique Martens 
Stafmedewerker zinzorg en pastoraat 

 
 

ZUIDACTIE 2021 
Fuerza mama! 
 
Met de Zuidactie 2021 willen 
we: voorkomen dat kinderen in Nicara-
gua hun leven op straat moeten door-
brengen. Dit kan als we kinderen en 
ouders uit kwetsbare en ontwrichte 
gezinnen de nodige begeleiding ge-
ven. Want elk kind heeft een veilige en 
stabiele thuissituatie nodig om zich 
maximaal te kunnen ontwikkelen, waar 
ook ter wereld. De Corona-pandemie 
heeft ook in Nicaragua heel wat gevol-
gen. De armoede is er sterk toegeno-
men. 
 
Ook al konden we  onze traditionele  
Zuidactiedag  niet laten doorgaan, toch 
hebben we onze solidariteit met het 
Zuiden – die nu nog meer nodig is –  
concreet gestalte gegeven door allerlei 
acties op touw te zetten: verkoop van 
soep, snoep, viooltjes, aardbeienplant-
jes, zakjes bloemenzaad, tombola-
lootjes, gastendoekjes, mezenbollen… 
We zijn ook sportief aan de slag gegaan: 
geo-cath en solidariteitswandelingen en 
enkele collega’s deden een gok naar de 
favoriete zangeres van hun teamleden.  
Hoeveel al deze acties samen opbrach-
ten is nog niet duidelijk – de afrekening 
moet nog volgen – maar elke eurocent 
toont onze betrokkenheid bij de straat-
kinderen van Nicaragua.  
 
Meer info over het project kan je vinden 
op www.zuidactie2020.org 

http://www.zuidactie2020.org
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ZINZORG & PASTORAAT GAAT DIGITAAL 

In het juni-nummer vorig jaar schreef ik 
al dat er door Corona heel veel onmoge-
lijk is op vlak van zinzorg en pastoraat. 
Maar we hebben toch nieuwe wegen 
gevonden. Tijdens de tweede golf bij-
voorbeeld experimenteerden we met 
digitale kanalen. Dit vraagt een heel 
leerproces zowel van mijn kant als van 
de groepen om te werken aan de juiste 
omstandigheden om die pastorale mo-
menten tot een sfeervol gebeuren te 
laten uitgroeien. 
 
Een pastoraal moment dat voornamelijk 
draait rond sfeerschepping, stilte en 
rust via ZOOM organiseren? En dan 
meer specifiek rond  het thema 
‘omgaan met verdriet’. 
 
DAT GAAT NIET, dacht ik. 
 
Tot ik het probeerde in twee verschil-
lende woongroepen. Het was hartver-
warmend om te zien hoe telkens een 
groepje van 6 à 7 bewoners vol aan-
dacht zat te luisteren toen ik een ver-
haal vertelde. 
 
Mijn webcamera kon ik draaien en rich-
ten op de tranen die ik in het water leg-
de om verdriet te symboliseren. Er 
kwam een heel spontane reactie van 
een bewoner: “Dat is mooi, dat van die 
tranen”.  
 
Ondertussen is er ook een digitaal kerst-
moment geweest in heel wat groepen 
en stelde ik een filmpje van een tiental  
minuten ter beschikking. Ergo Jaana  

filmde mij tijdens het vertellen en uit-
beelden van het kerstverhaal.  
 
Enkele reacties van de begeleiders : 
“Het was heel geslaagd. Ik ben er zeker 
van dat onze bewoners er iets aan ge-
had hebben.”  Of nog een andere reactie 
“De bewoners waren enthousiast! Som-
migen hadden meer inbreng dan ande-
ren maar sommigen beleven het mo-
ment liever dan veel te delen/spreken... 
Ik denk dat het wel handiger is om het 
live te doen i.p.v. met de laptop, maar 
dit kan weer doorgaan als de coronacij-
fers weer wat beter zijn.” Of nog: “Het is 
goed om in ons dagelijkse routine even 
tijd te maken om stil te vallen.”  “ Onze 
ergo heeft een sfeermoment georgani-
seerd rond Kerstmis. Mede dankzij het 
gebruik van het kerstfilmpje was het een 
heel geslaagd, sfeervol moment.”  
 

Monique Martens 
stafmedewerker zinzorg en pastoraat 
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"Het is duidelijk dat ook voor de  
bewoners samen bidden verbindend  

en versterkend werkt."  

Primeur in Zevenhuizen. Stel je voor: 
een Pastorale Zoom 2.0!  

Vandaag zitten we niet in een kring om 
Monique (onze pastoraal medewerker) 
te verwelkomen voor een pastoraal ate-
lier, maar zitten we op een rijtje naast 
elkaar, gekluisterd voor een groot projec-
tiescherm. Het is eens iets anders maar 
zo zien en horen we Monique eindelijk 
nog eens. Op deze manier mag het zon-
der mondmasker, dus technologie biedt 
de ideale oplossing. Zelfs op afstand voe-
len we elkaars nabijheid en zijn we ver-
bonden... we maken tijd voor een gebed 
en luisteren naar elkaar.  

Naar aanleiding van de wereld-
gebedsdag op vrijdag 5 maart kreeg ik 
de vraag van een collega: “Wil je iets 
vertellen over gebed en de plaats en 
betekenis hiervan voor de cliënten van 
Ebergiste?” 
 
Voor mij begint bidden met uiterlijk en 
innerlijk rustig worden om me open te 
stellen voor wat ons overstijgt, voor de 
aanwezigheid van God ( Allah of Jah-
weh). Vanuit het besef van die aanwe-
zigheid kan ik God rechtstreeks aan-
spreken in mijn gebed. 
 
Bidden is in de eerste plaats danken 
voor al het mooie, het goede dat we 
dagelijks mogen ervaren in onze omge-
ving en in ons contact met anderen. 
Daarnaast is er ook het vraaggebed (of 
zelfs smeekgebed als we met nog meer 
aandrang vragen). We kunnen vragen 
om moed, volharding, steun, inspiratie, 
troost … voor onszelf of voor anderen. 
We kunnen al onze ervaringen, zowel 
positieve  als negatieve, voor God 
brengen en erop vertrouwen dat Hij 
ons de weg wijst om er verder mee om 
te gaan. Bidden is voor mij niet:  God 
een uitgebreide lijst met heel concrete 
wensen en verlangens voorleggen en 
teleurgesteld zijn als ik niet op mijn 
wenken bediend wordt. 
 

Voor de cliënten is bidden ook zeer 
betekenisvol. De vraag om te bidden 
voor mensen die overleden zijn, recent 
of al lang geleden, komt steeds en bij 
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Cijfers,  
allemaal cijfers… 
 
De dagcijfers en weekcijfers ons inspi-
reerden in dagcentrum Het Veer? We 
hebben veel gewerkt rond getallen. 
Vandaar een getallen-gedichtje. 
 
°°°  één, twee, drie, 
en we zijn nog lang niet ribbedebie… 
 
°°° vier, vijf,  zes, 
en we blijven nog even bij de les… 
 
°°° zeven, acht, negen, 
en met een vaccinatie straks kunnen we 
er weer tegen… 
 
°°° twaalf, dertien, veertien, 
en we hebben onze vrienden al lang niet 
gezien… 
 
°°° achtenzeventig, negenenzeventig, 
tachtig, 
en misschien wordt  2021 wel prachtig… 
 
°°° honderdenvijf, honderdenzes, hon-
derdenzeven, 
en niet vergeten: hoop doet leven… 
 
 
met veel groeten van  
de Klipper - Het Veer - Gent 

diverse gelegenheden terug: bij uitvaar-
ten en herdenkingsmomenten, maar ook 
in elk pastoraal atelier worden namen 
genoemd van dierbaren die gestorven 
zijn evenals bij bedevaarten. We danken 
voor de mooie herinneringen en vertrou-
wen de overledenen toe aan Gods Liefde. 
 
In de pastorale ateliers delen we eerst 
leuke en verdrietige momenten met el-
kaar en bidden daarna samen voor alles 
wat we gehoord hebben. 
 
Het is belangrijk om een rustige, serene 
sfeer te creëren om echt te kunnen bid-
den: een kaars aansteken, de Bijbel en 
een kruisbeeld op tafel leggen, rustige 
muziek beluisteren, even stil worden…  
De meeste cliënten zijn hier heel gevoelig 
voor. 
 
De klassieke gebeden zoals een kruiste-
ken, Onze Vader en Wees Gegroet zijn 
voor hen zeer herkenbaar. Sommigen 
kennen deze gebeden nog goed van bui-
ten en zeggen de woorden mee. Gebe-
den die ik zelf formuleer in eenvoudige 
bewoordingen, aansluitend bij hun erva-
ringen,  en religieuze muziek krijgen 
eveneens een plaats in de gebedsmo-
menten. Het is duidelijk dat ook voor hen 
samen bidden verbindend en verster-
kend werkt. 
 
Biddend mogen voorgaan in deze mo-

menten met cliënten stemt mij tot dank-

baarheid. Ik heb al vaak mooie, ontroe-

rende momenten mogen beleven. 

 

Monique Martens 

stafmedewerker zinzorg en pastoraat 
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VERANDEREN VAN WERK NA JE 50STE,  
EEN INSPIRATIEBRON 

Wanneer je Annick over het domein van 
Borgwal ziet stappen, duiden haar stevi-
ge passen op de kracht waarmee ze zich 
door het leven beweegt. Annick is bege-
leidster in woongroep Meidoorn, in 
Borgwal. Ze werkt al meer dan 20 jaar in 
Ebergiste, maar nog net geen jaar in 
deze leefgroep. “Ik voel me echt heel 
gelukkig en zo goed in de rol van bege-
leidster, wat niet altijd een evident pad 
was”. 

Annick wou eigenlijk psychologie gaan 
studeren. Maar dat viel niet in goede 
aarde thuis. Psychologen hadden 30 jaar 
geleden nog een muf imago, toch wat 
haar vader betrof. Zijn dochter zou ze-
ker geen hippie worden. Nee, een goede 
job met toekomst, dat had meer per-
spectief. En zo gebeurde het dat Annick 
rechten ging studeren. Het leuke voor 
haar was dat ze zelfs in die rechtenop-
leiding toch algemene vakken als psy-
chologie en sociologie had. Met haar 
diploma op zak deed ze nog een oplei-
ding tot opvoeder bij VSPW en zo begon 
haar carrière. De stage van 20 uren per 
week die nodig is voor deze opleiding 
was haar eerste betaalde baan bij Eber-
giste, wat niet overal mogelijk is. In vele 
organisaties moet je onbetaald vrijwilli-
gerswerk doen als stage. 

Ook in de manier waarop ze spreekt 
barst ze van energie en vertelt ze hon-
derduit over haar hoofdzorg hier in 
Ebergiste, de cliënten. “Cliënten zijn 
eigenlijk klanten, en die moet je goed 
verzorgen. Alle gedrag is communicatie 
en het is belangrijk dat je dat zo be-

kijkt”. Eigenlijk gelooft ze niet in moeilijk 
gedrag. De bewoners willen altijd iets 
zeggen. Maar dat is niet makkelijk als je 
taal niet goed beheerst. Als een bewo-
ner even wat moeilijker meewerkt tij-
dens een scheerbeurt bijvoorbeeld. 
“Dan ga ik niet reclameren, maar een 
lolleke tappen, het leuker maken”. 

Dat ze zichzelf vaak de vraag stelt ‘hoe 
het beter kan’ blijkt uit ons hele ge-
sprek. Ze geeft ook het voorbeeld van 
een cliënt die zich wat weerspannig op-
stelde tijdens het verzorgen. Dan denkt 
ze niet aan lastig gedrag, maar vertrekt 
ze terug van het feit dat de bewoner 
haar iets wil vertellen. “Bij navraag bij 
mijn collega bleek dat ik het anders aan-
pakte dan de bewoner gewend was. Nu 
weet ik hoe het beter kan en kunnen we 
weer verder” besluit ze. 

Doordat ze 20 jaar geleden als ‘groentje’ 
deeltijds aanvaard werd bij Inclusief 
Wonen en nu op 55 jaar nog fulltime 
mag beginnen in Meidoorn, vindt An-
nick dat ze hier flink wat kansen en ver-
trouwen kreeg. “Dat heb ik heel graag 
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gedaan, ik heb heel lang getwijfeld om 
te veranderen”. Een gesprek met ago-
gisch directeur Tine De Vlieger rond 
loopbaanbewust medewerkersbeleid 
gaf haar het juiste perspectief. Nu ze 
bijna een jaar in woongroep Meidoorn 
werkt, beseft ze wel hoe hard die veran-
dering haar deugd doet. Ze had echt zin 
om meer haar handen uit de mouwen te 
steken en gewoon meer uren te doen. 
En dat vindt ze in Meidoorn. Meidoorn 
heeft bovendien een stel prachtige me-
dewerkers die je vol overgave helpen 
om de overstap zo goed mogelijk te 
maken. En nog een grote troef van Borg-
wal is de prachtige en gezonde locatie 
om te werken. 

Dankbaarheid is een woord dat ze vaak 
gebruikt in ons gesprek. Dankbaar voor 
cliënten, directie, collega’s en voor het 
feit dat ze zo warm werd ontvangen hier 
in Borgwal. Annick is zeker iemand 
waarvan het glas altijd halfvol is. Net 
zoals met haar studies rechten, maakt 
ze graag het beste van een situatie. “Het 
is echt zinvol om te durven veranderen, 
ook al brengt verandering ook wel wat 
angst mee”. En hup, daar gaat ze weer 
met stevige passen en een flinke dosis 
dedicatie naar haar woongroep. Van 
overgave gesproken. 

 

Wij gaan er SAMEN voor! 
 
Met de hashtag #ikgaervoor doen we mee aan de campagne van de Vlaamse over-
heid om onze job (en onze sector) in de kijker te zetten. Onze collega’s namen 
selfies met een quote waarom een job in de zorg de moeite waard is. En of we trots 
zijn op ons beroep! 
 
Ebergiste is een grote organisatie en we hebben interessante vacatures.  
Help jij ze mee verspreiden?  
Surf naar www.ebergiste.be/ik-zoek-werk/vacatures/ 
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EEN NIEUW VERHAAL VOOR DE RANK IN DE PINTE 

We wonen ondertussen al ruim drie jaar 
in de Kasteelstraat in Brakel. Bij de ver-
huis in het najaar van 2017 maakten we 
een stap in het onbekende Brakel met 
de achterliggende gedachte dat er in de 
Spoorweglaan in de nabije toekomst 
‘een nieuw verhaal zal geschreven 
worden’. 
 
We zijn ondertussen al 2021 en sinds de 
zomer van 2020 zijn de werken effectief 
gestart. De nieuwbouw krijgt vorm en 
een concreet uitzicht. Als alles op sche-
ma blijft, zal de nieuwbouw af zijn in 
maart 2022 (zie foto’s op de volgende 
pagina). 

Nieuwsgierigheid geprikkeld 
 
Ondanks de uitstekende inclusieve wer-
king in het gastvrije Brakel, is de belang-
stelling en interesse in de nieuwbouw er 
steeds gebleven, zowel bij bewoners en 
familie als bij de begeleiding. De afgelo-
pen tijd wakkerde de interesse ook aan 
door foto ’s van de huidige werken, ge-
sprekken tussendoor over de bouwwer-
ken of bewoners die even passeren met 
hun familie in de Spoorweglaan en zien 
hoe de bouw opschiet. 
 
Studio ervaren in de tuin van Brakel 
 
Ondertussen zijn de bewoners op de 
hoogte van hun ruime studio met eigen 
sanitair, slaap- en woonruimte. Een 
woonevolutie met tal van mogelijkhe-
den om hun eigen wonen en leven in te 
richten. In de tuin van Brakel zetten we 
tijdelijk met lint een studio uit. Bewo-
ners en begeleiders konden zich dan 
concreet voorstellen hoe zo’n studio in 
De Pinte eruit zal zien en samen de mo-
gelijkheden van dit nieuw woonconcept 
ontdekken. 
 
In gesprek met persoonlijk begeleider 
 
Persoonlijke begeleiders zijn al verken-
nende gesprekken gestart met de bewo-
ners rond de invulling van activiteiten 
en kansen die hun studio kan bieden.  
 
In mei volgden infosessies voor families 
en netwerken over de toekomstige wer-

TERUGBLIK: Sneeuwruimers van De 
Rank in Brakel in actie 
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Wistjedat… 
 

Deze post op facebook van onze drie 
loodgieters een knaller is?  Met 135 likes 

en verschillende positieve reacties, kan dit 
wel tellen als een pluim en vooral veel 

waarderende schouderklopjes voor  
de technische dienst. 

De vorderingen van de bouwwerken (28/4/2021). 

king. Het nieuwe project zal 
niet zomaar een kopie zijn 
van de huidige ‘Rank’. Door 
de bijzondere accommoda-
tie biedt het nieuwe project 
unieke kansen om gediffe-
rentieerd en nog meer op 
maat van het individu te 
werken. De ‘Nieuwe Rank’ 
zal ook uitbreiden van 14 
naar 22 personen.  
 
De resterende tijd tot de 
verhuis zal in het teken 
staan van samen met alle 
‘teamspelers’ een praktisch, 
organisatorisch en inhoude-
lijk een stappenplan te ont-
wikkelen en mee te schrijven 
aan de uitbouw van het 
nieuwe woonproject.  
 
De kaders van de werking 

worden uitgetekend, maar 

de schilderijen moeten we 

zelf maken, elke dag op-

nieuw, samen. 

Team De Rank 
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EEN VUURSCHAAL EN EEN ZAK  
MARSHMALLOWS ZORGEN  
VOOR SFEER EN GEZELLIGHEID 

In Huize Vander Schueren leven we in 
een grote bubbel, maar net als iedereen 
hunkeren we naar onze familie en naar 
iets doen buiten de muren van dit huis. 
Met veertien bewoners onder één dak 
leven dat kan heel plezant zijn en er is 
altijd wel iemand om tegen te praten. 
Maar je kan je er wellicht iets bij voor-
stellen, dat karakters soms ook botsen. 
Even stoom aflaten buiten doet dan 
deugd.  En dan is onze grote tuin een echte luxe. 
 
We vormen een hecht team van begeleiders in Huize Vander Schueren en steken vaak 
de hoofden samen om activiteiten te organiseren die de bewoners doen ontsnappen 
aan alle beperkingen door de coronamaatregelen. En heel spectaculair hoeft dat alle-
maal niet te zijn. Na de sneeuwpret, hebben we de winterkriebels goed te pakken. 
Vrijwilligster Trui heeft groene vingers net zoals ergotherapeut Jean-Marie. Dus als 
het even kan, dan duffelen we ons goed in en kijken we wat er in onze tuin te beleven 
valt. In de winter ligt onze moestuin er kleurloos bij, maar de buitenkunstwerken van 
Patrick (één van de creatieve kunstenaars onder ons dak) zorgen elke dag voor kleur. 
Wist je dat ergo Annemie een schildersatelier heeft op zolder zolang Kreazolder niet 
kan doorgaan door corona? 
 
Vandaag hebben we een verrassing in petto om de goeie werkweek af te sluiten. En 
onze (Judith en Charlot) gezichten, ondanks dit mondmasker, verraden al snel enige 
geheimzinnigheid. Meer hebben onze bewoners niet nodig om over te lopen van 
nieuwsgierigheid natuurlijk. “Wie gaat er mee naar buiten? Jullie worden op terras 
verwacht.” En we krijgen al direct enthousiaste kreten te horen. Veel moeite moeten 
we niet doen om iedereen te overtuigen om ons te volgen.  
 
Op terras knettert een gezellig vuurtje in de vuurschaal. We zorgden zelf voor het 

gekliefde hout in onze garage, die omgetoverd is tot houtatelier. Spontaan vormen 

we een kring rond het vuur en als kers op de taart zijn er marshmallows en warme 

chocomelk. We beginnen elkaar verhalen te vertellen, we lachen en genieten… het 

voelt aan alsof we op kamp zijn. Sfeer en gezelligheid, je hoeft het niet ver te zoeken. 

Team Huize Vander Schueren 

WINTERS TAFEREELTJE IN  
HUIZE VANDER SCHUEREN 
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Wistjedat… 
 
Het veerkrachtpad ook toegankelijk 
is voor jou?  
 
Kom naar Borgwal en wandel het 
pad op jouw tempo. Laat je je liever 
begeleiden door een gids, reserveer 
deze dan gratis via 
www.gezondebuurt.be 

VEERKRACHTPAD BORGWAL 

Als er iets is dat we het afgelopen jaar in 
overvloed hebben gedaan, dan is het 
wel wandelen. Want zo een jaar corona, 
dat kruipt onder je huid. En dan is veer-
kracht heel belangrijk …  

Het veerkrachtpad in Borgwal kan hel-
pen om tot rust te komen. Zowel bezoe-
kers, medewerkers als cliënten ervaren 
contact met de natuur als waardevol. 
We laten elk op onze eigen manier de 
natuur binnen. 
 
Enkele van onze medewerkers hebben 
ondertussen de opleiding tot gids voor 
het veerkrachtpad gevolgd. Begeleider 
dagbesteding Mario bijvoorbeeld be-
schrijft zijn persoonlijke ervaring als 
volgt. “Verstillen en herbronnen door 
verwondering en aandacht. Over het 
wandelpad zijn er een aantal bijzonder 

fijne plekjes die mij uitnodigen om in het 
hier en nu aanwezig te zijn. De visuele 
indrukken van bijzonder mooie en krach-
tige bomen op het domein, maar ook 
het spel van licht en schaduw, de gelui-
den van vogels, ritselende blaadjes, de 
geuren van bos en bodem, … alles werkt 
samen om mij meer verbonden te voelen 
met de natuur rondom en binnen in me-
zelf. De oefeningen, op goed gekozen 
plaatsjes aangeduid, zijn een waardevol-
le stimulans om het veerkrachtpad nog 
intenser te ervaren. Je keert opgeladen 
terug.” 
 
Soms is een korte pauze buiten al ge-
noeg om terug vol energie verder te 
kunnen. Zo bevestigt ook Sabrine “Ik 
ben er me enorm van bewust dat een 
pauze in de natuur mijn stressniveau 
omlaag haalt en dat ik nadien terug 
helderder kan denken en eigenlijk pro-
ductiever ben.” 
 

Team natuur en welzijn 
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Wistjedat… 
 
Er in de duiventoren van Borgwal terug 
een koppeltje kerkuilen zit? Het vrouw-
tje was geringd met een officiële Belgi-
sche ring van het KBIN, maar niet met 
één van onze ringen. We bekijken waar 
ze vandaan komt. Het mannetje was 
ongeringd en werd ter plekke van een 
officiële ring voorzien. Ze waren beiden 
in prima conditie. Hopelijk krijgen we 
terug een goed broedseizoen.  

Foto’s: Mario Menschaert 
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Heb je plaatsgebrek in je kledingkast of 
op je schoenrek? Weet je niet goed 
waarheen met je afgedragen spullen? 
Breng ze naar de rode containers van 
Wereld Missie Hulp aan Gaverland en 
aan de buitenmuur van Borgwal bij het 
uitrijden van het domein via het atelier, 
of geef ze af aan de begeleiders van de 
woongroep. Zij zorgen wel dat dit te-
recht komt. 
 

Fracarita Belgium (dat de Zuidactiepro-
jecten van de Broeders van Liefde coör-
dineert) en Wereld Missie Hulp sloten 
een overeenkomst dat een deel van de 
opbrengst van de ingezamelde kledij uit 
de containers waarop een klever van de 
Zuidactie hangt, naar de projecten gaat. 
 
Wat mag er allemaal in de container? 
Jullie kunnen alle overbodige, afgedra-
gen maar ook versleten en kapotte kle-
dij en schoenen daarin kwijt. Het gaat 
dus niet enkel om nog bruikbare kledij. 
Ook kapotte spullen en ander textiel 
(versleten lakens en handdoeken) mo-
gen er in.  

Samen in een dichtgebonden zak. 
Wel wordt gevraagd om alles in zakken 
te steken die goed dichtgebonden zijn. 
Alleen deze rode containers van WMH 
zijn bedoeld voor ondersteuning van 
allerlei initiatieven in het Zuiden. Alle 
andere kledingcontainers zijn commer-
cieel van opzet. 
 
Bovendien verwerkt Wereldmissiehulp 
het restant dat niet meer bruikbaar is 
tot allerlei nieuwe textielproducten, en 
draagt zo bij aan het gezond houden van 
ons leefmilieu. Neem een kijkje op 
www.bethefibre.be 
 
Misschien kan je familie, vrienden, bu-
ren en kennissen ook warm maken om 
hun afgedankte spullen te laten bijdra-
gen aan een beter leven voor kinderen 
en jongeren in het Zuiden, en zo ook 
aan een beter leefmilieu voor iedereen. 
 
Heel erg bedankt!  

DEZE RODE CONTAINER IS JE 
TWEEDE KLEERKAST. 

 

Schenk kledij  
die je niet meer draagt  

aan het goede doel. 

http://www.bethefibre.be
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STAGE LOPEN IN CORONATIJDEN 

Door weer en wind vertrekt Wesley op 
de trappers naar zijn stageplaats in 
Borgwal. Het eerste wat hij doet bij aan-
komst, is een opgewekte 
“goedemorgen” delen met mij, zijn 
stagementor. Daarna neemt hij een 
snelle en verfrissende douche om 10 
minuten later de laptop open te plooien 
en de werkdag te beginnen. Een mond-
masker camoufleert zo goed als het kan 
zijn verwilderde coronabaard. Ook zon-
der mondmasker lijkt het alsof een on-
zichtbaar mondmasker een stempel 
drukt op zijn kin, al bij al een hilarisch 
zicht, waar hij zelf ook om kan lachen. 
 

“De eerste keer.” 
 
Het is de eerste keer dat we bij de staf-
dienst een stagiair onder onze vleugels 
nemen. Maar het profiel van Wesley 
overtuigde me al snel van zijn mogelijke 
meerwaarde voor Ebergiste. Wesley 
heeft al een diploma en werkervaring 
als psychiatrisch verpleegkundige. Op 
zijn 40ste is hij terug aan het studeren en 
volgt momenteel de opleiding commu-
nicatiemanagement. Met zijn achter-
grond en zijn hart voor onze sector wil 
hij het verschil maken in een organisatie 
als de onze. Geen grafisch bureau of 
hypermodern marketingcommunicatie-
bureau, neen… Wesley is een storyteller 
pur sang en wil dicht bij de werkvloer 
staan, dicht bij medewerkers en bij  
cliënten. Zijn grootste troef, dat is zijn 
open houding en oprechte interesse in 
de mensen.  
 

Wesley brengt heel wat kennis en  
ideeën binnen waarmee wij aan de slag 
kunnen. Zo heeft hij me al de grafische 
mogelijkheden van Canva leren kennen, 

een programma om afbeeldingen, pre-
sentaties, posters, documenten en 
andere visuele inhoud voor sociale 

media te maken. En volgende week 
leert hij ons op een andere manier 
brainstormen via de app MIRO. Ik ben 
nu al benieuwd. Ik ervaar zijn inbreng 
als een verfrissende blik en een bevesti-
ging van het belang om ons als organisa-
tie te profileren.  
 

“Deze klik moeten we als or-
ganisatie soms nog maken.” 

 
Als we onze cliënt centraal stellen en 
een kwaliteitsvolle dienstverlening wil-
len bieden, dan maakt een sterke com-
municatie daar onlosmakelijk deel van 
uit. Het ene sluit het andere niet uit 
maar versterkt het net. Onze identiteit 
krijgt pas een gezicht als we dit ook naar 
de buitenwereld laten zien op een ge-
loofwaardige manier.  
 

“Vragen open en bloot op 
tafel.” 
 
Maar stage lopen in onze sector te mid-
den van een coronacrisis, dat hadden 
we niet verwacht toen de stage-
aanvraag in onze mailbox belandde. Is 
het wel realistisch om een stagiair te 
begeleiden wanneer telewerken de 
norm is? Kan Wesley wel zijn hart voor 
verhalen in de praktijk omzetten zolang 
we onze cohortewerking toepassen?  
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De sleutel om met deze vragen en onze-
kerheden om te gaan, is door ze open 
en bloot op tafel te leggen. En die dia-
loog tussen mezelf en Wesley heeft tot 
resultaat dat wij onze verwachtingen op 
elkaar afstemmen en beide voornemen 
om het maximum haalbare te halen uit 
deze bijzondere stage. Wesley’s grote 
stageopdrachten zijn: een communica-
tieplan helpen uitwerken en 2020 in een 
jaarverslag gieten waarin verhalen cen-
traal staan. Samen zoeken we een even-
wicht tussen zelfstandig werken en sa-
men werken. En zelfs in coronatijden, 
lukt ons dat bijzonder goed.  
 
Team communicatie Lees nu ons online  

jaarverslag 2020 

www.ebergiste.be/wie-zijn-we/
jaarverslag/ 

 
 

De impact van corona op onze  
organisatie was in 2020 enorm.  

De veerkracht van cliënten en mede-
werkers, maar ook van familie en vrijwil-

ligers werd op de proef gesteld.  

Maar er was in 2020 niet enkel corona. 
We pakten onder andere uit met een 

nieuwe huisstijl. Onze baseline “samen 
gewoon, samen bijzonder” onderstreept 
onze visie, wie we zijn en wat we doen 

in Ebergiste, meer dan ooit.  

https://www.ebergiste.be/publicaties/


  28   >   SAMEN 

 

ECHT CONTACT. MIJN AVONTUUR MET WILLY. 

Bart is de coördinator van buurt Water-
kant en van de dagbesteding in Borg-
wal. Naast coördineren en leiding geven, 
maakt hij tijd in zijn agenda voor de  
cliënt. Dit is wat voor Bart “samen ge-
woon, samen bijzonder” betekent. 
 
Omdat buurtoverschrijdend werken niet 
meer kon in coronatijd, werd mij ge-
vraagd om de wekelijkse activiteit met 
Willy van Fuut over te nemen van de 
ergo van Gaverland. Een half uurtje per 
week, dat moest kunnen! En zo startte 
mijn avontuur met Willy. In ruil voor 
flink meewerken op de boerderij en rus-
tig meestappen rond de vijver, krijgt hij 
steevast een popje dat hij dan zorgvul-
dig bewaart in zijn kast. Het werden 
fijne momenten, iets om naar uit te kij-
ken, niet altijd makkelijk maar wel echt 
contact, tof, een aanrader!  
 
Met het vooruitzicht op afronden, pro-
beerde ik dit gedicht. 

 

 

 

 

Popke Willy, 

 
Eerst werken en dan wandelen. 

Eerst voederen van het hangbuikzwijn. 
Eerst neen zeggen en dan handelen. 

Eerst snakken en bijten en nerveus zijn. 

 
Duizend keer vragen: “Waar is rien?” 

Waarom is hij dat ding toch altijd kwijt? 
Waar is het kussen en de popkes?  

Wie heeft ze gezien? 
Duizend keer “in de kast” geeft zekerheid. 

 
Dan start de tocht, arm in arm. 

Dan komt de rust en valt de stress. 
Dan stappen en zingen en …  

je wordt kalm. 
Dan doet de natuur z’n werk, is de les. 

 
Soms zingen we samen, soms ik alleen: 

“Ho Dennenboom”,  
“We stegen met een zucht”. 

Soms zeg jij “langs daar” en zeg ik “neen”. 
We neuriën: “Tot boven in de lucht”. 

 
Terug op Waterkant stijgt de spanning. 
Kent mijn begeleider wel de planning? 

Weet hij dat ik mijn popke heb verdiend? 
Natuurlijk Willy!  

Goe gewerkt beste vriend! 
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BOUWPROJECT TER LINDE 

De werken zitten goed op schema. De 
week van 17 mei  gaan Hulst en Distel 
op kamp zodat de grote verbindingen 
met de huidige woongroepen kunnen 
gemaakt worden.  

In het najaar beschikt Ter Linde over 
een gebouw met lift zodat de 2 niveaus 
ook voor rolstoelen bereikbaar zijn. Er 
komt een verdieping met 6 studio’s met 
sanitair boven de volledige vernieuwde 
lokalen voor het dagcentrum.  

In de tuin komt een extra paviljoen met 
ruimte voor dagbesteding.  
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De Snoezelruimte 
Een snoezelruimte maken. Hoe begin je 
daaraan? 
 
Wat willen we? Wat zou “de max” zijn? 
We dromen van een plaats waar we met 
onze bewoners kunnen komen relaxen, 
genieten van kleur en geluid, van tactie-
le stimulatie, van beeld en klank in een 
rustige en comfortabele omgeving zon-
der storende externe factoren. We stel-
len ons een eenvoudige open ruimte 
voor met aangenaam zit- en ligcomfort 
waar we de prikkels die we aanbieden 
kunnen doseren en aanpassen aan de 
behoefte van de bewoners. We willen 
met andere woorden de kleuren, gelui-
den en beelden kunnen kiezen en dose-
ren op maat van de “genieter”. 
 
Hoe kunnen we die droom waar ma-
ken? 
We laten ons inspireren door projecten 
van andere voorzieningen, we gaan 
uren met mekaar in discussie, We nodi-
gen firma’s uit die hun expertise en rea-
lisaties komen voorstellen. Uiteindelijk 
blijkt zo’n droom wel wat voeten in de 
aarde te hebben. Over elk onderdeel 
ervan moet worden nagedacht. Voor 
elke uitdaging moet een oplossing wor-
den gevonden. Een rustige ruimte zon-
der storende externe factoren vraagt 
een goede akoestische isolatie. Aange-
naam zit- en ligcomfort vraagt meubilair 
op maat. Genieten van kleur en bewe-
ging, daar heb je toestellen voor nodig 

DIT IS PAS EEN RUIMTE 

OM TE SNOEZELEN 

zoals een waterbubbelzuil en een vezel-
nevel. Genieten van tactiele prikkels kan 
door languit op een waterbed met tril-
vloer te gaan liggen. Genieten van beeld 
en klank is mogelijk door te kijken naar 
geprojecteerde bewegende beelden en 
aangepaste rustige muziek. 

Wie heeft dan de daad bij het woord 
gevoerd? 
We hebben het aangepaste meubilair 
en enkele toestellen door de firma Barry 
Emons laten uitvoeren, maar zonder de 
inzet van onze eigen Technische Dienst 
zou het project niet gelukt zijn. Zonder 
dat dit direct opvalt, blijkt er veel kennis 
en talent in huis te zijn bij onze werk-
mannen. Door te isoleren met gepaste 
akoestische materialen worden de 

ALS DROMEN  
WERKELIJKHEID WORDEN 
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meeste storende geluiden nu buiten de 
snoezelruimte gehouden. Binnenin 
wordt het een geheel van sobere aan-
kleding en onrechtstreekse zachte ver-
lichting. Beeld, klank en licht kunnen op 
een gesynchroniseerde manier worden 
aangestuurd, wat zorgt voor een sfeer 
van totaalbeleving. Hierbij past het om 
een pluim op de hoed te steken van 
Vincent Deschinckel. Met hart en ziel en 
vooral met veel deskundigheid heeft hij 
minutieus het nieuwe snoezelproject 
naar een hoger niveau gebracht. Dank 
zij hem is geen werk uitgevoerd maar 
een droom gerealiseerd. Dank zij hem 
kunnen ons bewoners weer echt snoe-
zelen of genieten van een heel gamma 
aangename zintuiglijke prikkels in een 
prima comfortabele omgeving. 
 
En nu? 
Nu gaan we snoezelen! 
 
En dan? 
Dan dromen we verder over toestellen 
die verstuiven en de ruimte vullen met 
heerlijke geuren en aroma’s, over films 
in 3D, over een extra comfortzetel en 
wiegstoel, over…. Het sponsorproject 
“snoezelruimte” loopt nog even door.  
 

Bart Poppe 
coördinator dagbesteding Borgwal  
 

“Meehelpen aan de realisatie van dit 
snoezelproject gaf mij veel voldoening. 
Enerzijds kon ik mijn kennis op vlak van 
geluid en licht inzetten, en anderzijds 
was de samenwerking met de dagbe-
steding een verrijking. Het feit dat we 
samen iets realiseren dat zoveel bete-
kent voor onze cliënten, is dubbel dank-
baar.” vertelt Vincent van onze techni-
sche dienst. 
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Sabrine, ortho-agoog van Waterkant, 
werkt al 15 jaar bij Ebergiste. In die 15 
jaar heeft ze de visie op zorg sterk zien 
veranderen. Vandaag staat de bewoner 
meer dan ooit centraal in zijn zorg. De 
persoon bepaalt zelf de koers. Sabrine 
zorgt als ortho-agoog voor de aanpas-
sing van de leefomgeving aan de cliënt. 
Dat ze nog steeds een grote interesse 
vertoont in haar job, blijkt al zeker uit 
het feit dat ze zeer vlot en bevlogen kan 
vertellen over de verschillende facetten 
waaruit haar job bestaat.  

Dat er meer ruimte komt om de cliënt 
zoveel mogelijk aan het woord te laten 
en zelf te laten kiezen, vindt ze ook een 
mooie zaak. Doordat men meer vanuit 
‘de persoon in de zorg’ denkt, kunnen er 
meer compromissen gesloten worden. 
En dat heeft effect! Het zorgt onder an-
dere voor een grotere tevredenheid bij 
de bewoners. Een bijkomend positief 
effect is minder onrustig gedrag en 
soms zelfs minder medicatiegebruik.  

Enkele voorbeelden van hoe de omge-
ving een impact kan hebben op de zorg-
verlening en het gedrag van een bewo-
ner.  

Een ruimte die invloed heeft op 
medicatiegebruik en zelfverwon-
dingsgedrag 

 
Toen Jan (fictieve naam), een bewoner 
in Borgwal, verhuisde van woongroep 

HOE EEN EIGEN PLEKJE EEN WE-
RELD VAN VERSCHIL KAN MAKEN 
VOOR ONZE BEWONERS  

Eend naar woongroep Nachtegaal, ston-
den de begeleiders wat sceptisch ten 
opzichte van de Safe Space die hij met 
zich meebracht. Jan prutst graag aan 
alles wat los en vast zit, daarbij bescha-
digt hij vaak voorwerpen uit zijn omge-
ving of verwondt hij zichzelf soms. Zelfs 
het verblijf in een prikkelarme ruimte 
bood hem niet voldoende veiligheid. In 
zulke gevallen is medicatie of vrijheids-
beperking de laatste optie. En tot zover 
zat het bij Jan. Toen hoorden we geluk-
kig over de Safe Space. De Safe Space, 
letterlijk vertaald een ‘veilige ruimte’, is 
een zeer stevige tent die verankerd is in 
de grond. Volgens vele reviews, recen-
sies en wetenschappelijk onderzoek is 
dit de ideale ruimte voor mensen die 
snel geagiteerd of overprikkeld zijn.  

Na grondig onderzoek besloten we dat 
we hiermee een goede kans hadden. De 
tent wordt op maat gemaakt. Doordat 
dit proces zo specifiek is, moet je steeds 
in persoonlijk contact gaan met de pro-
ducent. Je kan kiezen in kleuren, extra 
zachte vulling aan de muren, raampjes, 
licht, projecties, enz. Ze is bovendien 
extra beveiligd zodat iemand zichzelf 
niet kan kwetsen terwijl hij erin verblijft. 
Er zijn heel veel opties. Om een Safe 
Space aan te schaffen voor iemand, 
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moet je die dus goed kunnen in-
schatten. “Gelukkig kennen we Jan al 
redelijk goed, dus dat was geen pro-
bleem”, zegt Sabrine.  

En het heeft duidelijk effect. “Jan moet 
niet meer gefixeerd worden en is veel 
rustiger. Zijn medicatieverbruik is ook 
gedaald.” En dat door een rustige omge-
ving te creëren. Soms met relaxerende 
geluiden of licht, soms zonder. Het 

Wanneer je in maart aan deze 
woonwagen op wielen passeerde, 
achteraan op het terrein van Borg-
wal, kwam je waarschijnlijk ook Pas-
cal tegen. Pascal, een heel joviale 

hangt af van wat hij nodig heeft om tot 
rust te komen op dat moment. Doordat 
de tent zo stevig is, kan hij prutsen zo-
veel hij wil zonder iets te beschadigen. 
In Groot-Brittannië is de Safe Space al 
een groter succes. Volgens Sabrine heeft 
het duidelijk potentieel. En ook de bege-
leiders zien intussen de voordelen ervan 
in. Verdere ervaringen zullen dat hope-
lijk alleen maar bevestigen. 

man van 55, werkt al 4 jaar voor 
Ebergiste als medewerker van de 
technische dienst. Dat Pascal al een 
lange carrière in de bouwsector ach-
ter de rug heeft, wordt op zijn minst 

EEN WOONWAGEN DIE EEN 
DROOM REALISEERT 
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verraden door de vakkundigheid en 
het oog voor precisie waarmee de 
hut is gebouwd.  

Het is dan wel een bouwpakket, 
toch kruipt er heel wat werk in. 
Daarmee is hij naast zijn andere ta-
ken wel enkele weken zoet geweest. 
De hut wordt ook goed geïsoleerd 
en krijgt verwarming en een elektri-
citeitsaansluiting. Als hij af is, wordt 
hij nog ingericht. 

Dit project is onder andere ontstaan 
vanuit de wens van één van onze 
bewoners. Katleen, een 28-jarige 
bewoonster wil niets liever dan zelf-
standig kunnen wonen. Alleen biedt 
dat nog te veel uitdagingen voor 
haar. Doordat haar droom nog niet 
kan worden gerealiseerd, voelde ze 
zich vaak onbegrepen en niet ge-

loofd. Daarom is de woonwagen 
voor haar een mooie oplossing.  

De woonwagen is eigendom van de 
organisatie, maar onder bepaalde 
afspraken mag ze daar overdag tot 
rust komen. Voor Katleen is dit toch 
al een mooie stap dichter bij haar 
droom en voor Pascal is het een 
mooi en waardevol werkproject.  
Als dat niet samen bijzonder is! 

Zoals je leest, nemen we onze slo-
gan “vrijheidsbeperking, neen, ten-
zij...” serieus. Elke dag gaan we sa-
men met onze bewoners op zoek 
naar manieren om hun zoveel moge-
lijk vrijheid te bieden in veilige om-
standigheden. Dankzij de inzet van 
medewerkers groeien wij daar 
steeds verder in.  
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Katleen bezorgt onze reporter een 
hartelijk ontvangst. Met een glunderend gezicht opent Kat-

leen de deur van haar nieuwe stekje, de 
symbolische deur van haar weg naar 
vrijheid. 
 
De ruimte is gezellig ingericht, met 
planten, geurstokjes, … en elke bezoe-
ker krijgt een snoepje. 
 
Op verschillende momenten van de dag 
trekt ze zich hier terug, om bijvoorbeeld 
aan Diamond Painting te doen. Een 
hobby waar veel precisiewerk aan te 
pas komt. Ze vertelt dat ze zich hier kan 
voorbereiden voor later, om zelfstandig 
te wonen. Dus opruimen en vegen, dat 
hoort er ook bij. En als mama de vol-
gende keer op bezoek komt, dan kan ik 
haar hier ontvangen, vertelt ze trots. 
 
Van een fijn bezoekje gesproken. 



  36   >   SAMEN 

 

In onze agenda stond op 29 april “Lions 
Bad Festival, de bubbeleditie” met veel 
toeters en bellen omcirkeld. Een festival 
op afstand, maar daarom niet met min-
der goesting en ambiance van de aan-
wezigen. Iedereen kon genieten in zijn 
leefgroepbubbel. 
 
Op groot scherm keken we live mee 
naar de optredens. Lekkere versnaperin-
gen krikten het festivalgehalte omhoog. 
Ook al ging het festival niet door zoals 
normaal, toch konden we Corona even 
vergeten want de sfeer zat er volledig 
in. We hebben ons geamuseerd van 
begin tot eind: 
 

• samen zingen met Christoff, 

• gekke danspasjes tijdens de foute 
fitness, 

• zwieren met heel ons lijf tijdens de 
Afrikaanse dansworkshop, 

CORONA EVEN VERGETEN  

TIJDENS BUBBELFESTIVAL IN WARANDE 

• en als afsluiter stonden we samen 
op de dansvloer tijdens het optre-
den van DJ Jack amai m’n klak. 
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BOUWPROJECT WATERKANT 

De buurt Waterkant in Borgwal wordt aan de voorkant uitgebreid. Een extra multi-
functionele ruimte zal ingezet worden voor dagbesteding, ontmoeting en gesprek. 
 
Tegelijk breidt woongroep Fuut uit met één kamer en verhuist de TAVA-ruimte.  
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ANDERS ORGANISEREN 

Anders organiseren in de praktijk 

Waarom spreken we nu over een team-
coach en een campusverantwoordelij-
ke?  En ja, je hoorde het goed, er zijn nu 
buurtverpleegkundigen in Borgwal.  
Het zijn enkele uitkomsten van ons   
organisatietraject Anders Organiseren 
in Ebergiste.  

Hoe het groeide 

Eind 2018 vroegen we ons af:  zijn we in 
Ebergiste klaar voor de vele uitdagingen 
die de komende jaren op ons af ko-
men?  

En die uitdagingen zagen we zowel bin-
nen als buiten Ebergiste. Denk maar aan 
de overstap naar persoonsvolgende 
financiering en de introductie van de 
woon- en leefkosten, maar evengoed 
het vinden en behouden van nieuwe 
cliënten en medewerkers. We hadden 
een hele lijst van uitdagingen. 

Zijn we  voldoende wendbaar? Is ons 
organisatiemodel aangepast? Zetten we 
in op de juiste dingen en doen we dat op 
de goede manier? Wat met onze infra-
structuur? Vergaderen we niet te veel? 
Hoe kunnen al onze diensten nog beter 
samenwerken? 

We wilden deze vraagstukken benade-
ren met een positieve en innovatieve 
ingesteldheid en daar een ruimere 
groep medewerkers bij betrekken. 

Zoveel maanden later kunnen we terug-
blikken op een proces, onder leiding 

van externe experten, dat we het bal-
lonvaarders-traject noemden. Intussen 
zijn deze ballonvaarders al een tijdje 
geland. Ze gaven ons zuurstof om onze 
organisatie anders te organiseren, op 
onze maat.  

Moet alles dan anders? 

Zeker niet. We behouden onze sterktes 
en wat typisch Ebergiste is, en bouwen 
daarop verder. Maar tegelijk maken we 
werk van een aantal uitdagingen en 
verbeterpunten die op de voorgrond 
kwamen. 

Ik bespreek er hier enkele die al vorm 
kregen in de werking:  

persoonlijk begeleiderschap 

Persoonlijk begeleiderschap is niet 
nieuw. We maken nu de keuze om ver-
der en duidelijker te werken met per-
soonlijk begeleiderschap, en geven aan 
dat persoonlijk begeleiderschap bijko-
mende invulling en opwaardering: 

• Agogische beslissingen i.v.m. de  
cliënt gebeuren zoveel mogelijk in 
overleg tussen cliënt, persoonlijk 
begeleider en ortho-agoog (en  
eventueel maatschappelijk werker). 
Het team en het netwerk worden 
steeds geconsulteerd/geïnformeerd.  

• De rol van de persoonlijk begeleider 
tijdens de bespreking van het hande-
lingsplan wordt groter. 

• De administratieve verantwoorde-
lijkheden: noteert de doelstellingen, 
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handelingsafspraken, het persoons-
beeld en zoveel als mogelijk het han-
delingsplan.  

buurtverpleegkundige (Borgwal) 

Dit concept was al spontaan gegroeid 
enkele jaren geleden maar in het kader 
van Anders Organiseren in de praktijk 
maakten we nu bewust de switch. 

Een algemene, overkoepelende werking 
van de medische dienst blijft behouden 
en blijft de uitvalbasis voor de verpleeg-
kundigen. Maar in de dagelijkse werking 
werden allerlei acties opgestart om 
daarnaast ook de rol van buurtverpleeg-
kundige invulling te geven voor elke 
buurt in Borgwal. 

• Met buurtverpleegkundigen brengen 
we de medische dienstverlening en 
expertise van de verpleegkundigen 
dichter bij de bewoners en de teams 
en omgekeerd.  

• Een betere multidisciplinaire samen-
werking op de werkvloer, meer na-
bije en gerichte ondersteuning bij 
medische vragen, een respectvolle 
wederzijdse betrokkenheid en meer 
rechtstreekse communicatie zijn 
enkele doelen die we met dit nieuwe 
concept van samenwerking tussen 
de medische dienst en de woongroe-
pen willen realiseren. 

teamcoach en  
campusverantwoordelijke 

 
De woonverantwoordelijke werd team-
coach (in de woongroepen van Borgwal 
en Ter Linde) of campusverantwoorde-

lijke (in de 4 buitenhuizen De Rank, Hui-
ze Vander Schueren, De Nieuwe Brug en 
Zevenhuizen). 

Een teamcoach of campusverantwoor-
delijke is een meewerkend leidingge-
vende. Ze werken mee in het team maar 
kregen nu ook vrijgestelde tijd en het 
mandaat om hun specifieke opdrachten 
als leidinggevende waar te maken. 

Naast hun gekende opdracht van 

• het voorbereiden en organiseren van 
de teamvergadering, en 

• een beslissende rol met betrekking 
tot de werkplanning (uurrooster en 
vakantieplanning), 

zijn er nu  bijkomende verwachtingen in 
hun rol als teamcoach:  

• het opstellen en bewaken van team-
doelstellingen en meetlat binnen het 
team,  

• het bewaken van continue feedback 
en feedbackcultuur op de werkvloer, 

• visiebewaker zijn die ervoor zorgt 
dat het team in dezelfde richting 
evolueert, 

• als meewerkend leidinggevende 
instaan voor een formeel jaarlijks 
feedbackgesprek met elk van zijn 
medewerkers, 

• faciliterend optreden i.v.m.  
kennisdeling in het team: sterrollen/
deelverantwoordelijkheden in het 
team coachen en laten schitteren. 

In de buitenhuizen spreken we niet van 
een teamcoach maar van een campus-
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verantwoordelijke, omdat ze bijkomend 
een aantal opdrachten hebben die ge-
linkt zijn aan de organisatie van hun 
buitenhuis (= de campus). Die opdrach-
ten betreffen logistieke en facilitaire 
gebieden, welzijn en preventie en ook 
het gezicht en aanspreekpunt zijn van 
de campus voor de lokale gemeenschap 
en andere externen.  

De verantwoordelijke(n) van de dagbe-
steding, de nacht en (nu dus ook) 
campusverantwoordelijken zijn in eer-
ste instantie teamcoach, maar zij heb-
ben daarnaast een aantal bijkomende 
functiegebonden (dagbesteding, nacht, 
campus) resultaatsgebieden. 

rollen scherp stellen: rolzuiverheid 

Wie doet wat? Wie is verantwoorde-
lijk waarvoor? Er bleek soms te veel 
grijze zone. Daarom maken we werk van 
het scherpstellen van de functieom-
schrijvingen in de samenwerkingsdrie-
hoek  teamcoach of -verantwoordelijke 
| coördinator | ortho-agoog. 

• Teamcoach of -verantwoordelijke 
(campus, dagbesteding, nacht):  
focus op samenwerking en ontwikke-
ling van het team (meewerkend, on 
the floor)  

• Coördinator (buurt- of campuscoör-
dinator): focus op beleid, personeel, 
samenwerking en kennisborging en  
-uitwisseling (overkoepelende orga-
nisatie) 

• Ortho-agoog: focus op de cliënt en 
de agogische visie (het agogisch in-
houdelijke). 

anders organiseren? 

Het gaat om veel meer dan een nieuwe 
benaming of een accentverschui-
ving. Het zijn organisatiekeuzes. We 
grijpen in op de structuur en de cul-
tuur door meer eigenaarschap en ver-
antwoordelijkheden in de teams en bij 
de individuele medewerkers zelf te leg-
gen, met als doel: medewerkers 
die  graag en goed werken in Ebergiste 
en waar de cliënten en de netwerken 
de vruchten van plukken. 

We bouwen aan teams die zoveel moge-
lijk alle kennis en vaardigheden in huis 
hebben om de dienstverlening rondom 
de cliënt te waarborgen. Deze vaardig-
heden kunnen  aangevuld worden met 
interne specialisten die teamoverschrij-
dend werken (bijvoorbeeld agressie-
coach per buurt, buurtverpleegkundige), 
of met externe specialisten 
(bijvoorbeeld externe kiné). 

We zetten in op verbinding en samen-
werking tussen diensten en departe-
menten, tussen Borgwal en buitenhui-
zen, tussen disciplines, … zodat onze 
dienstverlening nog beter wordt en nog 
meer aansluit bij de noden. 

Maar in de praktijk is de lijst van anders 
organiseren nog veel langer:  

• In 2020 gingen we van start met  
e-learning via ons OLE-platform 
(Online Leren Ebergiste). Zo breiden 
we ons aanbod van Vorming,  
Training en Opleiding uit en wordt 
het ook meer gevarieerd en op 
maat. Een groot voordeel is ook dat 
medewerker de vorming kunnen 
volgen op meer variabele momenten 
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en zonder dat ze de werkplek moe-
ten verlaten. 

• De dagbesteding voor de buitenhui-
zen is sinds enkele maanden anders 
georganiseerd. Naast een gevarieer-
de activiteitenkeuze in één van de 
drie dagcentra zijn er nu ook mede-
werkers van de dagbesteding aan de 
slag in de buitenhuizen.  

• We werken met 1 organisatieaan-
spreekpunt voor aanmeldingen van 
opnamekandidaten, voor aanvragen 
van stagiairs, voor reacties van solli-
citanten op vacatures, …  

• Het uitbreiden en innoveren van de 
infrastructuur met grote werven in 
De Pinte, Deinze en Waterkant in 
Vurste. 

• Een nieuwe naam, logo en huisstijl. 
Zo herken je in de nieuwe e-mail-
handtekening de keuze van de bal-
lonvaarders om de lokale identiteit 
te versterken maar tegelijk de ver-
binding met elkaar en Ebergiste te 
behouden. 

 
En er liggen nog veel plannen op de 
plank. Ze werden op on hold gezet door 
de impact van corona op de dagelijkse 
werking, maar binnenkort maken we er 
opnieuw werk van. 

 

An Schoors 
algemeen directeur 
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GELUKSMOMENTJES GESPOT OP FACEBOOK 
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> … onze facebookpagina de afgelopen 
maanden heel wat nieuwe volgers heeft 
bijgekregen?  De teller staat op 1983 
volgers. We hebben dan ook massaal 
veel berichten gepost vanuit alle woon-
groepen. Bedankt voor de vele reacties. 
Benieuwd naar het reilen en zeilen van 
onze werking? Ontdek het zelf. Surf 
naar www.facebook.com/ebergiste  

 
 
 

> … we af en toe de vraag krijgen om 
mensen te helpen bij hun genealogische 
zoektocht en informatie op te zoeken in 
het archief dat van Sint-Juliaan mee 
verhuisd is naar Ebergiste? Recent nog 
over een bewoner die in 1930 opgeno-
men werd. Wist je dat Veerle Neyt, 
vroeger directiesecretaresse en nu aan 
de slag als vrijwilliger, dan op zoek gaat 
in de oude en stoffige archiefmappen? 
 
> …  we op zoek zijn naar een nieuwe 
tandarts omdat de tandarts Beckx op 1 
juli op welverdiende rust gaat? We dan-
ken hem om al die jaren met toewijding 
en professionaliteit mee in te staan voor 
de mondhygiëne bij de bewoners. We 
hopen snel een waardige vervanger te 
vinden met  expertise voor bijzondere 
tandheelkunde. 
 
> … de jaarlijkse Velt ecotuindagen 
doorgaan op 5 en 6 juni? Dat Velt Schel-
devallei de focus legt op tuinen in Gave-
re? En dat er geen inkom gevraagd 

Wist je dat?  

wordt maar een vrijwillige bijdrage die 
als sponsorbedrag geschonken wordt 
aan Borgwal? CvD Ter Linde Deinze 
maakte ‘bezige bijtjes’ die als spaarpot 
in de deelnemende tuinen worden ge-
plaatst. Dankjewel Velt Scheldevallei ! 

Schrijf je in via: 
www.velt.nu/ecotuindagen 
 
> …  CvD Het Veer op zoek is naar een 
sapcentrifuge voor een nieuwe activiteit 
in het Kom!Soep-atelier (het maken van 
limonades en smoothies, …)? Heb je 
zo’n machine staan die je niet meer ge-
bruikt en wil je deze wegschenken?  
 
Contacteer Het Veer via: 

het.veer@ebergiste.broedersvanliefde.be   
 
> … alle recente info van het VAPH 
(Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap), ook info over de corona-
maatregelen, raadpleegbaar is op 
www.vaph.be?  
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Collectief gebruikersoverleg  

Het volgende collectief gebruikersoverleg gaat door van 17 tot 21 uur op 
8 juni 2021. 
 
Indien u meer wilt weten over de besproken punten, kunt u contact opnemen met  
de voorzitter van het collectief gebruikersoverleg,  
Ward wyffels, via: edwardwyffels@yahoo.com 
 
Enkele punten uit de agenda van 20 april 2021: 

• Corona-update, o.a. rond vaccinatie, exitstrategie en versoepelingen 

• Stand van zaken overstap naar woon- en leefkosten 

• Stand van zaken bouwprojecten: Ter Linde 

• Doelgroepenbeleid 

• Kwaliteitszorg 

• Project Anders Organiseren 

• Masterplan Borgwal 
 
 
Enkele punten uit de agenda van 9 februari 2021: 

• Corona-update, o.a. rond vaccinatie 

• Stand van zaken overstap naar woon- en  
leefkosten 

• Stand van zaken bouwprojecten: De Nieuwe Rank 

• Project Anders Organiseren 

De goedgekeurde 
verslagen kan je 

lezen op 
 

www.ebergiste.be 

http://www.ebergiste.be/publicaties/
http://www.ebergiste.be/publicaties/
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3 en 4 juli (onder voorbehoud): Café Caché - light versie 

AGENDA 

CAFETARIA BORGWALHOEVE 
De cafetaria van de Borgwalhoeve is  
open voor externen en familie, op het terras, 
-  elke woensdag- en vrijdagnamiddag 
-  tussen 14:00 en 17:00 uur. 
Er zijn op het terras 16 zitplaatsen beschikbaar 
(4 tafels voor maximum 4 personen). De voorzorgsmaatregelen van de horeca wor-
den toegepast. We werken niet met reservaties. Op tijd zijn, is dus de boodschap! 
 
borgwalhoeve@ebergiste.broedersvanliefde.be | www.ebergiste.be 

 

Het PARKDOMEIN  
is toegankelijk  

voor wandelaars.  
Ook de SPEELTUIN en 
de OUTDOOR FITNESS 

zijn weer toegankelijk. 

Ook de komende maanden blijft de agenda afhankelijk  
van de evolutie van de coronamaatregelen.  

 

Blijf op de hoogte van elke update en nieuws  
over Ebergiste via 

 www.ebergiste.be of 
 www.facebook.com/ebergiste 

mailto:borgwalhoeve@fracarita.org
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Borgwal  Leenstraat   31  -  9890 Vurste 
   Tel  09 / 389.04.11       Fax  09/ 384.71.38 
   info@ebergiste.broedersvanliefde.be      
                     www.ebergiste.be 
 
 

Akkerwinde 09/389.04.33 Meidoorn  09/389.04.20 
Braam 09/389.04.22 Nachtegaal  09/389.04.25 
Ceder 09/389.04.16 Plataan   09/389.04.17 
Distelvink 09/389.04.26 Reiger   09/389.04.30 
Eend 09/389.04.28 Specht   09/389.04.24 
Fuut 09/389.04.27 Weegbree  09/389.04.32 
Klimop 09/389.04.21 Zwanebloem  09/389.04.34 
Linde 09/389.04.18  Borgwalhoeve 09/389.04.14 
 
 

Ter Linde     
Kaleshoek 53     Brem  09/381.81.44 
9800 Deinze       Distel  09/381.81.42 
Tel 09/381.81.41     Hulst  09/381.81.43 
Fax 09/381.81.48     Dagbest 09/381.81.46 
    
 

Dagcentrum Het Veer    Huize Vander Schueren  
Ottergemsesteenweg 130   Eiland 2    
9000 Gent      9520  St-Lievens-Houtem 
Tel 09/220.14.50        Tel  053/63.16.20  
Fax  09/220.61.98     Fax  053/63.28.59 
 
 

Nieuwe Brug      Rank  (tijdelijke adreswijziging) 
Pontstraat 12      Kasteelstraat 46  
9831 Deurle      9660 Brakel 
Tel  09/321.04.00     Tel 055/ 30 04 92   
Fax  09/321.04.10      
 
 

Zevenhuizen     Inclusief wonen 
Gestichtstraat 2      Gestichtstraat 2  
9000 Gent      9000 Gent  
Tel  09/242 93 10         Tel  09/242 93 19  
Fax  09/242.93.20 

ADRESSEN     
EBERGISTE 

http://www.ebergiste.be
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ABONNEMENT 
 

Ouders en netwerken van bewoners, woon-
groepen en vrijwilligers ontvangen gratis 
SAMEN.   
Geïnteresseerden kunnen zich gratis abon-
neren via het redactieadres. 
Wil je SAMEN niet meer ontvangen dan kan 
je je uitschrijven via het redactieadres. 
 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
 

An Schoors 
Algemeen directeur   
 

REDACTIE 

 
Stéphanie Lucidarme 
 
REDACTIEADRES 
 

Directiesecretariaat 
Ebergiste  
Leenstraat 31  
9890 Vurste 
(T) 09/389 04 11 
(F) 09/389 04 49  
(E) samen@ebergiste.broedersvanliefde.be 
 
Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie 
Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 
Gent. 

Colofon 

mailto:veerle.neyt(&fracarita.org%20

