
             
  

 
  



 

 

 

 
 

 
  

Kerncijfers 2017 

Bereik doelgroep 1099 

Aandeel ambulant 51,90% 

Nieuwe cliënten 2017 255 

Aantal FTE begeleidend personeel 442,80 

Aantal bezoldigde werknemers 524 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
JUMBORUN 

 

 

Zaterdag 19 augustus is de 47ste Jumbo Run een feit.  
Torhout is voor de vierde maal gaststad! 

Jumbo Run is... 

 160 zijspannen en trikes met rijders uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en 
Engeland, elk met een persoon met beperking als passagier.  

 Alles draait hier om de vriendschap tussen motorijder en passagier. Sommigen 
onder hen rijden al meer dan 40 jaar samen!  

 Deze run is de grootste en oudste run van België. 

Ieder jaar opnieuw trekt de Belgische Jumbo Run vanuit Dominiek Savio, Gits naar een 
Vlaamse gemeente of stad. Voor de editie 2017 wordt dat de stad Torhout. Torhout ontvangt 
ons voor de 4de keer in de Jumbo Run geschiedenis. Daarmee mag zij zich terecht de echte 
Jumbo Run stad noemen. Geen enkele andere stad of gemeente deed dit haar voor. 

De beelden spreken voor zich.     Meer info op www.jumbo-run.be 

 

Augustus 2017 

http://www.jumbo-run.be/


 

 

 

PROLOOG 
 
De proloog ging dieper in op het thema ‘Solidariteit’.  
 

 
Uitgangspunt is dat solidariteit een rode draad vormt 
doorheen (de werking van) Dominiek Savio. De manier 
waarop we denken en handelen is doorweven van de 
solidaire gedachte. Om dit symbolisch uit te drukken 
kreeg elke aanwezige een stukje rode draad mee naar de 
werkvloer. 
 

In een eerste gedeelte van de proloog werd door de directie het (historisch) belang van solidariteit 
geduid. Aansluitend werd concreet aangetoond hoe de afdelingsplannen van de jongeren en van de 
volwassenen uitgaan van een solidaire grondhouding en doorweven zijn van solidaire elementen.  
 
In aansluiting met het voorgaande stelde Bert Verbeke de parabel van de Barmhartige Samaritaan 
voor. Hij ging uitvoerig in op alle aspecten van het verhaal en koppelde er telkens reflecties aan om 
de thematiek van solidariteit inhoud te geven en te verdiepen.   
 
Het thema solidariteit werd nog verder uitgewerkt aan de hand van drie sprekende filmpjes vanuit 
Dominiek Savio.  
Een eerste filmpje bracht het verhaal van José, een vrijwilliger die bewust zijn talenten en een stuk 
vrije tijd gebruikt voor het herstellen van fietsen en rolwagens.  
In een tweede filmpje deelde Natacha, kinesist bij de jongeren, hoe ze bij de jongeren heel ‘kleine’, 
maar heel spontane vormen van solidariteit ziet. Het bood ons het inzicht dat solidariteit gaat over 
het doen van concrete dingen in het leven van elke dag. Opmerkelijk is overigens dat solidariteit 
nieuwe vormen van (wederzijdse) solidariteit oproept.  
Het derde filmpje toonde ons hoe Carla zich inschakelt in de droom van Kevin om naar de 
parolympische Spelen in Tokyo te gaan. De consequentie in haar engagement is een pure vorm van 
solidariteit. 
 
De proloog kende ook een interactief gedeelte. Met de bedoeling om de belangrijkste ideeën van de 
proloog nog eens op een rijtje te zetten, alsook om de eigen mening kenbaar te maken, konden de 
aanwezigen via de smartphone deelnemen aan een online peiling. Philip Vanneste, gedelegeerd 
bestuurder, sloot de proloog af met een zendingswoord voor alle medewerkers van Dominiek Savio.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

START FASE 1  PARKEERPLAN 
 
De directies maken werk van een nieuw parkeer- en signalisatiebeleid voor het domein Groep GID(t)S.  
De belangrijkste doelstellingen zijn:  

- betere verkeersveiligheid,  
- creëren van een autoluw kasteeldomein, 
- up-to-date bewegwijzering 
- aanmoedigen van duurzame mobiliteit. 

De plannen worden uitgewerkt in meerdere fasen. 1 september ging fase 1 van kracht.  Naast nieuwe 
verkeersborden en belijning, was de belangrijkste verandering: nieuwe bewegwijzering met ‘routes’.  
De oude bewegwijzering maakte plaats voor een routesysteem.  
 

Elk belangrijk gebouw heeft nu een nummer. Het 
nummer en de naam van het gebouw hangt telkens 
aan de buitenzijde van het gebouw.  Op het domein 
staan borden met routes die leiden naar het 
nummer van jouw bestemming. Voordeel van het 
systeem is dat de bordjes kunnen behouden blijven, 
wanneer een dienst verhuist of van naam verandert. 
Indien je een bezoeker of collega de weg wil wijzen, 
hoef je enkel het nummer van het gebouw mee te 
geven. Externe bezoekers worden bovendien 
aangemoedigd om enkel nog op parking 
Schapenweide of op de commerciële 
parkeerplaatsen te parkeren, om vandaaruit hun 
weg te vervolgen. 
 
Personeel moedigen wij aan om te parkeren op één 
van de drie centrale parkings: 
• parking Het Stationsplein 
• parking Schapenweide 
• parking Zet Je Bie 
Parkeren tussen bomen, voor ingangen van 
gebouwen of op parkeerplaatsen van commerciële 
diensten is niet meer toegestaan.
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
ONLEDEMOLENFEEST IN DE OUDE MELKERIJ 

 
Ook enkele bewoners van de Lysterbesse gingen naar het Onledemolenfeest.  

 
 

Een bewoner vertelt: Bij het binnenkomen 
kregen we een aperitief aangeboden en zochten 
we ons een plaatsje uit om te zitten. We 
luisterden naar de speech van Dirk waarbij hij zijn 
voorzitterschap overdroeg aan de jongere 
generatie. Eenmaal geklonken hierop mochten 
we plaatsnemen aan de mooi gedekte ronde 
tafels en kregen we een heerlijke 
breughelmaaltijd aangeboden. Later op de avond 
schoot er nog een DJ in gang en hebben we allen 
nog stevig gedanst vooraleer we terugkeerden 
naar de Lysterbesse. 

 

 
 

CONSULENT WONEN & MOBILITEIT 
 
 
Op 1 september 2017 volgde Griet Eecloo als 
Consulent Wonen en Mobiliteit Marijke Vermandere op. 
 

Griet heeft als opdracht om te helpen zoeken hoe we de 
participatiekansen van personen met handicap in onze 
samenleving kunnen verhogen. Ze is een aanspreekpunt 
voor zowel interne als externe partners die een opdracht 
hebben op de gebieden wonen en mobiliteit. Dit kan gaan 
van het inventariseren van opportuniteiten, noden 
kenbaar maken aan mogelijke partners, participeren aan 
regionaal en lokaal overleg … 
 
 
 

SEPTEMBER 2017 



 

 

 

VRIENDEN VAN SAVIO 
 

Op de eerste editie van de ‘Vrienden van Dominiek Savio’ 
toonden wij graag ‘live’ wat wij met de steun van onze 
donateurs realiseerden.  Ook het project ‘Samen kansen 
bouwen’ werd uitgelegd.  
 
De bezoekers namen een kijkje achter de schermen, 
bewoners en leerlingen vertelden enthousiast hun verhaal 
en onze medewerkers gaven deskundige uitleg.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



             
  

 
 
 
 
 

 

’T SPOOR BEWEEGT 
 

De werking van 't Spoor Beweegt werd een jaartje on-
hold gezet. Op vrijdag 6 oktober 2017 gaan we terug van 
start en brengen we een bezoekje aan Michels 
Filmmuseum in Roeselare! 

De activiteiten van ’t Spoor Beweegt brengen mensen 
met een niet aangeboren hersenletsel, letterlijk en figuurlijk in beweging. De aanzet tot de 
activiteiten is in eerste instantie “letterlijk” bewegen. Laagdrempelige bewegingsactiviteiten zoals 
wandelen, go-carrijden, bowlen, werken met fysioballen: steeds opnieuw worden grenzen verlegd. 

We beogen gezellige momenten van contact met lotgenoten, maar ook op volgende domeinen 
hebben de activiteiten een gunstig effect: 

 het zich buitenshuis verplaatsen 
 deelnemen aan een groepsgebeuren 
 deelnemen aan een activiteit die fysieke inspanning vraagt 
 loslaten van de omgeving  

 

 

WEEK VAN NAH 
 
 
Voor het 2de jaar op rij 
vond van 16 tot en met 
22 oktober 2017 de 
WEEK van NAH plaats.  
 

Tijdens deze week werd in samenwerking met regionale en Vlaamse partners een campagne 
georganiseerd bij het ruime publiek voor de brede bekendmaking van de problematiek en gevolgen 
van NAH. Doorheen en rond deze week vonden er allerlei activiteiten plaats in heel Vlaanderen. 
Deze activiteiten waren zowel voor mantelzorgers, gebruikers als professionals. De verscheidenheid 
van thema’s en activiteiten was groot. Zoals het avondfeest van Ontmoetingskansen dat doorging 
in De Oude Melkerij op 19 oktober.  

OKTOBER 2017 

https://tspoor.net/


 

 

 

Dominiek Savio is actieve partner in de regio en organiseerde als lid van Synaps en het Netwerk 
NAH mee de gratis studiedag in de provincie West-Vlaanderen. Op de dag zelf gaf het ’t Spoor, 
thuisbegeleidingdienst van Dominiek Savio, een lezing omtrent veranderende rollen in een 
gezinscontext.  

Een hersenletsel heeft immers niet alleen een impact op de persoon zelf, maar meteen op het hele 
gezinssysteem. Tijdens deze lezing stonden we stil bij handvatten die we vanuit ’t Spoor aanreiken 
om als gezin een hernieuwd evenwicht te vinden. Het ondersteunen van de ontwikkeling van 
ziekte-inzicht bij de persoon met NAH en bij de context en het aanreiken van tips of 
ondersteuningsbronnen om het dagelijks leven te verbeteren staan hier centraal. 

 
 

 

DOORVERWIJZERS WELKOM! 

Als organisatie zijn we trots op de diverse ondersteuningsvormen die we cliënten kunnen 
aanbieden in hun thuiscontext. Dit aanbod willen we tijdens de doorverwijzersnamiddagen expliciet 
in de kijker zetten voor professionelen. 

We organiseerden twee momenten. Op 24.10.2017 te Kortrijk en op 7.11.2017 in hotel Middelpunt 
te Middelkerke. 
 

 

SPREUKEN IN HET STRAATBEELD 

De gemiddelde zelfmoordcijfers in Vlaanderen liggen heel hoog.  
West-Vlaanderen doet het helaas nog slechter. 

De gemeente Hooglede deed mee aan de Week van 
de geestelijke gezondheid (1 tot 10 oktober) met de 
actie Spreuken in het straatbeeld.  

Vrijwilligers schreven spreuken op diverse 
gebouwen van de gemeente zoals het OCMW-
gebouw, scholen…  Zo konden voorbijgangers op 
een subtiele manier stilstaan bij het thema. 

Ook wij steunden de actie. Op ons domein 
verschenen er quotes op verschillende plaatsen, vergezeld door #samenveerkrachtig. 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFOAVOND BEWONERS, NETWERK EN MEDEWERKERS LYSTERBESSE 
 

Bij grote infrastructuurwerken staan we er op onze bewoners intens te betrekken.  Een ontmoeting 
met de architecten hoort daar zeker bij.  En uiteraard diverse gesprekken onderweg tijdens het 
traject. 
 
Op 7.11.2017 was er een infoavond met bewoners en medewerkers van de Lysterbesse en de 
architecten.  Een getuigenis van de architect: 

 
Kon het niet nalaten om je deze mail te zenden. 
Ik vond het gisteren voor mezelf een zeer vreemde, maar eveneens fantastische ervaring. 
Ondanks dat ik reeds sedert 2004 ( ja idd al een heel eind ) werkzaam ben voor verschillende 
projecten is de avond van gisteren toch aan mijn ribben blijven kleven. Heb er in de nachtelijke uren 
toch vrij veel over nagedacht en het laat me vandaag ook niet echt los. 
Ondanks het feit dat je denkt van jullie ‘instituut’ al te kennen heb ik gisterenavond wederom heel 
wat indrukken opgedaan. Ik ben ook weeral verrast hoe je toch met een aantal clichés in je hoofd zit 
die niet blijken te kloppen. Het viel me ook op hoe jullie begeleiders – opvoeders steeds met een 
ongelooflijk enthousiasme  (en luisterbereidheid) de meest moeilijke zaken (zoals de wijziging naar 
persoonsgebonden budget)  bespreekbaar maken met een bij momenten mentaal zeer zwakke 
populatie.  Ikzelf besefte gisteren dat ik absoluut niet beschik over de skills die jullie allen zo mooi 
beheersen en ik moet zeggen dat ik gisteren bij momenten ook mezelf niet steeds goed op mijn 
gemak voelde en was dan ook blij dat jullie mij omringden om vele zaken bespreekbaar te maken – 
het heeft mij terug doen beseffen wat een intensief werk jullie doen – in soms moeilijke 
omstandigheden en wil er dan ook via deze mail een groot respect en grote bewondering voor 
tonen. 
 
Gedurende het ganse traject zijn er besprekingen met architecten, bewoners en medewerkers van 
de Lysterbesse, directie en werkgroep infrastructuur.     
 
Op 28.03.2018  kon de architect de maquette en laatste plannen nog eens voorstellen. 
We organiseerden opnieuw een infoavond voor de bewoners samen met hun netwerk. 

 
We presenteerden er de huidige stand van zaken, omdat we het belangrijk vinden om ook de 

opmerkingen of suggesties te horen van bewoners, netwerk en personeel vooraleer het dossier 

definitief in te dienen. 

NOVEMBER 2017 



 

 

 

Op het programma: 

• Inleiding   
• Voorstelling laatste aanpassingen ontwerp   
• Financieel plaatje van de bouwkost : impact en verkennen 

mogelijkheden  
• Gedachtenwisseling met alle aanwezigen 
• Afsluit met een drink. 

 
We kijken alvast uit naar een mooi eindresultaat,  
namelijk een ‘splinternieuwe studio’ voor elke bewoner. 
 
 

 

 

ROADSHOW AFSTUDEERWERKEN 
 
 
De cel Onderzoek & Innovatie coördineert de samenwerking met diverse hogescholen, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Vlaanderen. 
We organiseren op diverse locaties in Dominiek Savio een roadshow  van de afstudeerwerken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 

 

NIEUWE GROEICURVES VOOR KINDEREN MET CEREBRALE PARESE 

Wie kent ze niet? De groeicurves van Kind & Gezin. Maar wat als je een kind hebt met Cerebrale 
Parese? In dat geval zijn de curves niet bruikbaar. Dit probleem vormde de aanleiding voor een 
interdisciplinair onderzoek.  

Lengte en gewicht zijn een goede indicatie van de algemene gezondheid. De klassieke groeicurven 
werken echter niet bij kinderen met Cerebrale Parese, omwille van hun spasticiteit en de 
verkortingen van de spieren.  Dokter Fien Geeraert, verbonden aan Dominiek Savio, wijdde in 2013 
haar MANAMA-masterproef aan het zoeken naar een goede manier om de groei van kinderen met 
CP te meten. Zij kwam tot de vaststelling dat het meten van de kniehoogte ‘van voet tot knie’ wel 
een accurate meetmethode is, die een goed alternatief biedt voor de totale lengte. Dit laat toe om 
de groei (en het gewicht) systematisch en betrouwbaar op te volgen. 

De bevindingen van Dr. Geeraert vormden de basis voor verder onderzoek vanuit Dominiek Savio 
en de cel Onderzoek & Innovatie van Dienstencentrum GID(t)S, in samenwerking met drie 
universitaire ziekenhuizen en een aantal kennisinstellingen. Van 2014 tot 2016 werden zo’n 350 
kinderen met CP tussen 2,5 en 20 jaar over heel Vlaanderen opgevolgd. Elke 6 maanden bepaalden 
onderzoekers de kniehoogte, het gewicht en de botdichtheid van de kinderen en 
adolescenten.  Maar liefst 10 instellingen verspreid over heel Vlaanderen deden mee. 
 

Op basis van de meetresultaten stelden we specifieke Vlaamse referentiecurves op voor de 
kniehoogte van kinderen met een cerebrale parese. 

Dankzij die curves kan een verstoorde groei en een verhoogd risico op botbreuken sneller 
gedetecteerd worden en kunnen tijdig de nodige maatregelen genomen worden. Door het 
voorkomen van botbreuken wordt bovendien de sociale participatie van de kinderen met CP 
bevorderd (minder ziekenhuisopnames, minder afwezigheid op school, …) 
 

De brug die de voorbije jaren is gebouwd tussen de zorgsector en de academische instellingen 
kwam des te meer tot uiting op dit interdisciplinair symposium. Het was een avond waar de 
resultaten van heel uiteenlopende onderzoekslijnen rond CP worden gepresenteerd. Een unieke 
kans voor al wie werkt met kinderen met CP – van dokter-specialisten, wetenschappers tot 
therapeuten. 

Kers op de taart was de afsluit van de presentaties: het 
uitdelen van de kniehoogtemeters aan alle zorginstellingen 
die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Zo kunnen zij 
verder de metingen uitvoeren en hun cliënten helpen. 

Prof. Dr. Els Ortibus, 
Dr. Fien Geeraert en  
Prof. Dr. Peter Prinzie  
stellen de kniehoogtemeters voor. 



 

 

 

KUNST VERBINDT MENSEN!  12.11.2017 
 
KLOEN vzw organiseerde voor de eerste keer Kloen-ART: kunst in de ban van de clown voor een 
glimlach bij het zieke kind... 
Het was een geslaagde dag. Er kwamen veel bezoekers langs die De Molenreke leerden kennen op 
een andere manier. Velen waren verrast van de mooie studio’s van Martine en Ann. 
Er was zoveel leuks te doen in De Molenreke: het MOWI team zorgde ervoor dat de winkel bijna 
uitverkocht was, Ann P liet bij iedereen het water in de mond komen door de geur van haar 
versgebakken wafeltjes, haar dochter Lore stelde de kindjes tevreden door hen mooi te schminken, 
‘Theater Savooi’ toverde leuke kapsels bij iedereen, Hachikoo zorgde voor interessante 
demonstraties met hun hulphonden, en zoveel meer…! 
 

Ook Elodie droeg haar steentje bij.  Elodie aan het woord: 
“Zondag 12 november was een leuke dag!  
Ik had speciaal voor Kloen een schilderij gemaakt.  
Ik heb een clown geschilderd in de academie, ik heb er veel 
werk aan gehad. Er werden lotjes verkocht en daarna werd 
er een winnaar uitgekozen. Iemand van Rumbeke heeft 
mijn schilderij gewonnen. 
Mijn mama heeft een mooi tapijt van mijn schilderij 
gemaakt.  Er is heel veel volk langsgekomen!  
Ik heb mij echt gejeund!” 

 
Het was met andere woorden een geslaagde dag voor iedereen! 
 
 

INFOAVOND DE MANDEL 29.11.2017 
 
 
 
Op 29 november 2017 nodigden we Bouwmaatschappij De Mandel uit om hun nieuw sociaal 
woonproject voor te stellen aan geïnteresseerden.  
 
Dit project situeert zich in de directe nabijheid van Dominiek Savio, namelijk aan het rondpunt van 
de Bruggesteenweg en de Stationsstraat. Het project bestaat uit 11 koop- en 14 
huurappartementen met minimale aanpassingen voor mensen met een motorische beperking. 
 
Tijdens deze avond waren er een 30-tal geïnteresseerden aanwezig, zowel mensen met als zonder 
een link met Dominiek Savio. Er werd stilgestaan bij zowel de effectieve bouwplannen en 
plattegronden als bij de voorwaarden zijn om een appartement te huren of kopen in een sociaal 
woonproject.  

 

http://www.kloen.be/


 

 

 

WEEK VAN DE SENIOREN  
 
Eind november was het de 'week van de senioren'. Op woensdag was het tijd voor een 'ouderwets' 
namiddagje binnen onze volwassenenwerking in Gits. En er werd genoten! 
 
Ingrediënt 1  
het ouderwets proevertje 
 

Ingrediënt 2 
enkele ‘oudere’ bewoners met een jong hart, altijd klaar 
voor een namiddagje genieten 
 

Ingrediënt 3 
enkele ‘acteurs’ die zich lieten verrassen door hun nieuwe 
uiterlijk 
 

Ingrediënt 4 
een vleugje live muziek uit de oude doos 
 

Ingrediënt 5 
spelletjes uit de tijd van toen, begeleid door vrijwilligers 
van Cisco 

 

 
Een namiddag van 
ongedwongen 
samenzijn.   
 
Een namiddag met fijne 
ontmoetingen.  

 
OUD maar nog niet OUT 
 
 
 



 

 

 

LICHTJESTOCHT SAMENWERKING GROEP GIDTS-SCAD  
 

Het enthousiasme om kansen te creëren voor kinderen, jongeren en volwassenen met een 
beperking in het zuiden van Tamil Nadu (India) valt niet stil. Een geolied team SCAD-
sympathisanten organiseerde opnieuw een ‘Haute Quizine’-quizavond (1.350€) alsook een 
‘Lichtjestocht met spaghettimaaltijd’ (1.812€). Fredje in duo met Stefanie verkocht Indische en 
andere gekregen leuke hebbedingetjes (450€). De Provincie West-Vlaanderen ondersteunde - in 
samenwerking met Groep Gidts – de realisatie van twee SCAD-projecten, die resulteren in een 
verbeterde levenskwaliteit voor personen met een beperking.  SCAD is zeer dankbaar voor deze 
waardevolle ondersteuning!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

INTERNATIONALE DAG VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
3 december is de internationale dag van personen met een 
handicap. Een dag waarop mensen met een handicap in de 
kijker staan.  Een persoon met een handicap is in de eerste 
plaats een persoon en maakt integraal deel uit van de 
maatschappij. 

Ann, cliënt in de Molenreke, bezorgde ons een prachtige 
getuigenis voor op facebook. 
Nog steeds te vinden op de nieuwspagina van onze website. 
 

 

 

SFEERVOLLE KERSTMARKT  
 
Op vrijdag 8 december was iedereen voor het 10de jaar op een rij welkom in het dagcentrum voor 
onze sfeervolle kerstmarkt.  
Deze vond plaats op het Favorelplein, gelegen op het kasteeldomein. Het plein was omgevormd tot 
een sfeervol en gezellig marktplein. Rond cokesvuren stonden verschillende kraampjes met 
handgemaakte producten uit onze ateliers. Er is niet alleen klei en keramiek, maar ook kaarsen, 
producten in hout, sieraden, kunstwerken, … en de mogelijkheid om kinderslabbetjes te 
personaliseren. Een gevarieerd aanbod aan drankjes en hapjes én ‘ Marino Punk ‘ als sfeermaker. 
Waarschijnlijk was dit de laatste editie. In september openen we namelijk onze winkel ‘hARTwerk’ 
waar de producten uit de verschillende ateliers verkocht zullen worden. 
 

 
 

DECEMBER 2017 



 

 

 

MANTELZORGERS TERUG AAN HET WERK 
 
Het project ‘mantelzorgers aan het werk’ stelt zich als doel om ouders van een kind met een handicap of 
zorgenkind individueel te ondersteunen in hun re-integratie in de arbeidsmarkt en ze te begeleiden naar 
werkbaar, wendbaar en mantelzorgvriendelijk werk.  Dit project is ontstaan vanuit een samenwerking tussen 
Jobcentrum West-Vlaanderen, Magenta en Dominiek Savio en wordt ondersteund door het Sociaal Europees 
Fonds.  
 
Op 7 december is er een provinciale infosessie op ons domein, waarin we het project zowel inhoudelijk als 
praktisch (vb. hoe ouders doorverwijzen?) verder toelichten.  
 

Situering 

Voor ouders van een kind met specifieke zorgen 
is het vinden van een goed evenwicht tussen 
zorg, werk en leven niet evident.  

Vaak komt de zorg op de voorgrond te staan en 
wordt het beroepsleven (gedeeltelijk) stopgezet. 

Toch groeit na een tijd de wens om terug te 
gaan werken. Dit is geen eenvoudige stap. 

In dit project willen wij ouders van een kind met 
specifieke zorgen begeleiden naar de 
arbeidsmarkt, rekening houdend met de 
combinatie zorg / werk. 

 Voor wie? 

Werkzoekende 
ouders van een 
kind met specifieke 
zorgen (tem 21 
jaar), die terug 
willen werken na 
een hele tijd full-
time zorg te 
hebben gegeven. 

 Doel 

Bewuste keuzes 
maken 
omtrent de 
combinatie 
zorg en werk, sterker 
worden als persoon, 
door 
vanuit je eigen 
interesses, 
wensen en 
mogelijkheden 
te komen tot een 
duidelijk 
toekomstperspectief 
op gebied van 
werken. 

Individuele trajectbegeleiding op maat – een stap dichter bij de arbeidsmarkt  
Doorheen dit traject is jezelf leren kennen en weten welke troeven je tegenover een werkgever kan 
uitspelen heel essentieel. Het Werkkracht-model vormt hiervoor een leidraad. Wie ben ik en waar 
ben ik goed in? Wat wil ik? Wie kan mij helpen in de zoektocht naar een passende tewerkstelling? 
Welke drempels moet ik overwinnen? … 
- We streven naar een toegankelijk aanbod op maat van elk individu. 
- We zoeken naar een gepast tijdstip en plaats voor de begeleiding. 
- De arbeidscoach gaat in gesprek met potentiële werkgevers. 

Het inzetten van jouw verworven competenties en ervaring als meerwaarde bij de reïntegratie op 
de arbeidsmarkt. 

Uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers  
Er is mogelijkheid om deel ten nemen aan een groepssessie georganiseerd door Magenta. Samen 
met andere deelnemende ouders krijg je ondersteuning in het vinden een goede zorg-werk-balans. 



 

 

 

KERSTMARKTTOCHT   
 
Naar goede gewoonte organiseert de wandelclub ‘ Voetje voor voetje ‘ uit Gits op de eerste zondag 
van december een wandeltocht die aankomt en vertrekt in de sporthal van Dominiek Savio.  
De samenwerking met de dagbesteding blijft bestaan, en dit sinds 2004.  
Ook in 2017 kon van een succes gesproken worden, met meer dan 1800 ingeschreven wandelaars. 
Daarnaast was er veel interesse bij de standen met dagbestedingsproducten van Molenreke en het 
dagcentrum van Gits.  
Het bestuur van de wandelclub wordt jaarlijks door het dagcentrum uitgenodigd voor koffie en 
taart en op dat moment wordt dan ook de opbrengst aan de werking overhandigd.  
 
 

 
DE WARMSTE WEEK  - MUSIC FOR LIFE 2017 

 

Vele honderden mensen zetten zich dit jaar in om voor ‘Samen kansen bouwen’ en voor het 
Sportfonds van GIDOS geld in het laatje te brengen.  Leerlingen, ouders, vrienden en onbekenden 

gingen voor ons enthousiast aan de slag,  zodat mooie projecten kunnen gerealiseerd worden.  
 

 
 
 
  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGxI-U16vfAhXPaFAKHVPLDpYQjRx6BAgBEAU&url=https://altijdvrouw.be/de-warmste-week-van-music-for-life/&psig=AOvVaw0UQqS7wbpg898MZ7WgKd2-&ust=1545301585082959


 

 

 

 

VRIJWILLGERS CREEREN KANSEN 
 

 

Vrijwilligers zetten hun talenten in om voor mensen 

met een beperking extra kansen te helpen creëren. 

Om nog meer vragen van mensen bij Dominiek Savio 

te kunnen invullen, ging de campagne ‘Vrijwilligers 

creëren kansen’ van start.  Via een gerichte 

communicatie willen we potentiële vrijwilligers 

enthousiast maken om bij ons te komen vrijwilligen.  
 
 

NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF ‘T STATIONNETJE 

De werken van ons nieuw kinderdagverblijf zijn ondertussen gestart. Tijdens onze wekelijkse wandeling 

deden de kinderen een eerste bouwinspectie.  

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://stationnetje.net/


 

 

 

 
 
 
 
 
 

OP HET PERSONEELSFEEST ZETTEN WE HET FEESTJAAR IN.  
 
 
 
 
 

Start van het 
feestjaar  
60 jaar  

Dominiek Savio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LYSTERBESSE ZET HET NIEUWE JAAR IN SAMEN MET DE BUREN 
 
Op 28 Januari 2018 organiseert de Lysterbesse voor de 5de keer een nieuwjaarsreceptie voor de buren.  
 

 

JANUARI 2018 



 

 

 

 
2500 STE GETUIGENIS VAN ‘ GETUIGEN ONDERWEG ‘ IS EEN FEIT 

 
 
   Woensdag 31 januari 2018 vertelde 

verkeersslachtoffer Annelien Vermeersch (33)     
haar verhaal aan de leerlingen van de derde 

graad in Spes Nostra 
te  Heule.  

 
 

 
 

 
Dit is de 
2500e 
getuigenis binnen het project 
Getuigen Onderweg waar 
slachtoffers van een 
verkeersongeval hun verhaal vertellen  
 in scholen en bedrijven.  

Door deze getuigenissen krijgen (toekomstige) chauffeurs inzicht in de ingrijpende gevolgen van een 
verkeersongeval voor zowel het slachtoffer als de omgeving. Het persoonlijke contact met de getuige 
is een effectieve vorm van sensibilisering. Het zet werknemers en leerlingen aan het denken over hun 
eigen gedrag in het verkeer. Sinds 2012 bereikten we via Getuigen Onderweg reeds 73.966 leerlingen 
en 1.271 werknemers verspreid over heel Vlaanderen. 

We willen onze getuigen en buddy's bedanken dat ze hun verhaal willen delen! 

Tot op vandaag is de dagbesteding van Dominiek Savio bij dit project betrokken.  Op vrijdag 8 juni 
2018 was er in de Gavers een ontmoetingsdag voor alle Westvlaamse getuigen. Het was een blij 
weerzien.  

Bezoekerscentrum GID(t)S laat tijdens zijn 
inleefdagen, leerlingen uit de 3de graad 
secundair kennismaken met dit waardevolle project. 

LINKEN 
de reportage van de 2500ste getuigenis:  
https://rondpunt.be/nieuws/nieuws/2500e-
getuigenis-in-ons-project-getuigen-onderweg/  
het artikel van Focus WTV terugvinden: 
http://www.focus-wtv.be/nieuws/slachtoffers-
getuigen-over-hun-ongevallen  
 
 

https://rondpunt.be/projecten/getuigen-onderweg/
https://hoeveterkerst.be/inleefdag
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frondpunt.be%2Fnieuws%2Fnieuws%2F2500e-getuigenis-in-ons-project-getuigen-onderweg%2F&data=02%7C01%7CGeert.Vandamme%40dominiek-savio.be%7Ce662eb72ecfa4c5f455e08d5cbaaa46c%7C8b0e959c8f9c41d8b75511ab90a7b3cc%7C1%7C0%7C636638856206465450&sdata=ykUAYYMvbF6dAS5FCCQjZOp5yjg0UUzjZB9cxIg40Sw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frondpunt.be%2Fnieuws%2Fnieuws%2F2500e-getuigenis-in-ons-project-getuigen-onderweg%2F&data=02%7C01%7CGeert.Vandamme%40dominiek-savio.be%7Ce662eb72ecfa4c5f455e08d5cbaaa46c%7C8b0e959c8f9c41d8b75511ab90a7b3cc%7C1%7C0%7C636638856206465450&sdata=ykUAYYMvbF6dAS5FCCQjZOp5yjg0UUzjZB9cxIg40Sw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.focus-wtv.be%2Fnieuws%2Fslachtoffers-getuigen-over-hun-ongevallen&data=02%7C01%7CGeert.Vandamme%40dominiek-savio.be%7Ce662eb72ecfa4c5f455e08d5cbaaa46c%7C8b0e959c8f9c41d8b75511ab90a7b3cc%7C1%7C0%7C636638856206465450&sdata=Wlv6fs7iLcb21dXuQqUq0AYMfiGHdvISchUe44uEuAg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.focus-wtv.be%2Fnieuws%2Fslachtoffers-getuigen-over-hun-ongevallen&data=02%7C01%7CGeert.Vandamme%40dominiek-savio.be%7Ce662eb72ecfa4c5f455e08d5cbaaa46c%7C8b0e959c8f9c41d8b75511ab90a7b3cc%7C1%7C0%7C636638856206465450&sdata=Wlv6fs7iLcb21dXuQqUq0AYMfiGHdvISchUe44uEuAg%3D&reserved=0
https://rondpunt.be/medialibrary/cache/relationcrop/media/IMG_2289_716_692.JPG?t=20180201093704


 

 

 

 
 
 
 
 

 
RESIDENT VLETERWONEN 

 
Het Vleterwonen heeft sinds 1 februari 2018 een 
nieuwe resident, namelijk Dirk Jonckheere.  
 
Vleterwonen is een woonwijk, gebouwd door de 
sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, waar 
mensen met een motorische handicap zelfstandig 
kunnen wonen én dit met een ruggensteun. 
 
Als resident houdt Dirk een vinger aan de pols 
omtrent de orde en netheid van de 
gemeenschappelijke delen en het onderhoud ervan. 
Hij heeft ook een signalerende taak naar de Mandel 
en Griet Eecloo.  

 
 

DIKKETRUIENDAG …  OOK WIJ DOEN MEE 
 

 
 

FEBRUARI 2018 

https://www.facebook.com/dominieksavio/photos/a.221998191332091/746097882255450/?type=3


 

 

 

STAFMEDEWERKER VOLWASSENEN 
 
Binnen de volwassenenwerking worden wij geconfronteerd met een stijgende zorgvraag. Onze 
bewoners worden ouder, wat hun zorgvraag beïnvloedt. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid de 
persoonsvolgende financiering ingevoerd. Deze zorgt ervoor dat personen met een handicap een 
grotere regie hebben over hun eigen leven. Enkel de mensen met een grote zorgvraag maken de 
keuze om te komen wonen in een voorziening als Dominiek Savio. 
 
Helaas stijgende de middelen niet integendeel. Dit betekent dat wij als voorziening een antwoord 
moeten bieden op een stijgende zorgvraag met dezelfde (of minder) middelen. 
 
Dominiek Savio wil een kwalitatieve menselijke zorg aanbieden, waar de gebruikers alle kansen 
wordt geboden om hun eigen leven uit te bouwen. 
 
Om dit te realiseren is een efficiënte inzet van de schaarse middelen noodzakelijk.  
 

De nieuwe stafmedewerker heeft de opdracht om de 
middelen, zeg maar de beschikbare medewerkersuren, en de 
manier waarop ze ingezet worden, te inventariseren en te 
optimaliseren. 
 
Deze inventarisatie, zowel kwantitatief als kwalitatief, doen we 
aan de hand van een tijdregistratie. De stafmedewerker 
voorziet in een werkbaar instrument en in de verwerking van 
de gegevens. De resultaten bespreken we binnen de werking 
en vormen de basis voor een kader waarbinnen de nieuwe 
dienstroosters opgemaakt kunnen worden. Dit gebeurt door 

de mensen van de werking zelf in het werkjaar 2018-2019.  Het kader voorziet een billijke verdeling 
van de middelen over de verschillende woongroepen, rekening houdende met de inhoudelijke 
vraag. De stafmedewerker staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning en begeleiding 
bij de opmaak en implementatie van deze nieuwe dienstroosters. 
 
Een boeiende en complexe opdracht, waarbij een eerste luik afgewerkt werd in het werkjaar 2017-
2018 en dat verder uitgewerkt en toegepast zal worden in het komende werkjaar. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

DE GEBRUIKERSRAAD LICHT DE EDC CARD TOE 
 
 
 
Vanuit de gebruikersraad wil men mensen motiveren  
om hun EDC card aan te vragen.  
 
Iedereen krijgt een uittreksel uit het verslag  
van de gebruikersraad.  De eenvoudigste manier van 
aanvragen via “mijn vaph” staat er omschreven. 
 
Daarnaast verspreiden ze ook de folder met meer info. 
 
 
 
 
 
 
 

23 JAAR DE MOLENREKE  
 
Op 6 februari was het alweer zover, De Molenreke werd een jaartje ouder. Omdat er een héél jaar 
hard gewerkt werd in het atelier, de gemeenschapstaken goed werden uitgevoerd en iedereen zich 
volledig inzette, werd er beslist dat dit beloond mocht worden met een grote ijstaart met 23 
kaarsjes op.  
 
Iedereen genoot van een lekker stukje ijstaart met overheerlijke frambozencoulis! We kijken al uit 
naar de 24ste verjaardag.   
 
 
23 jaar De Molenreke betekent ook dat 
sommige personen al 23 jaar lang zich 
Molenrekenaar mogen noemen, onder 
andere: Luc – Ann Dek – Gery – Dominique 
– Ann P – Inez – Stef en Saskia.  
 
Enkelen ontbreken op de foto: Patricia, 
Martine, Katrien V, Ann U, Conny, Maika 
en Gerdy 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

START HISTORISCH ARCHIEF 
 
De werkgroep historisch archief verzamelt info over het historisch materiaal van Groep Gidts. 
We starten met foto's van Dominiek Savio. Die kunnen we gebruiken op de belevingsdag van 30 
september, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Dominiek Savio. 

Iedere week posten we in de facebookgroep een nieuw album. Als je iemand of iets herkent, kun je 
een tag of een reactie bij de foto plaatsen. 

Iedereen met een link naar Groep Gidts is welkom om lid te worden. Je mag dus zeker oude 
bekenden op de hoogte brengen. 

 

KAARTING MOLENREKE 

De 18de kaarting van De Molenreke zit er op.  
Er was wat minder volk dan andere jaren, maar met een 
fantastische opbrengst van ruim 5000 euro kunnen we 
zeker van een geslaagde editie spreken!!!    

We willen iedereen bedanken die op de één of andere 
manier zijn steentje bijdroeg!  

Na 18 succesvolle jaren zouden we graag eens veranderen 
van concept. Er kaarten steeds minder mensen, dus we 
zouden graag een nieuw evenement organiseren.  
We zijn nog volop aan het zoeken welke nieuwe uitdaging 
we kunnen aangaan. Wie ideeën heeft of zich wil 
engageren, mag dit zeker doorgeven!  

MAART 2018 



 

 

 

MOBIEL AANBOD DOMINIEK SAVIO OP DE KANGOEROEBEURS 

 

De Kangoeroebeurs is een zorgbeurs voor alle kinderen en jongeren met een beperking. Ook wij zijn 
van de partij met ons mobiel aanbod in West-Vlaanderen  

 

RESULTATEN TEVREDENHEIDSBEVRAGING OUDERS KINDERDAGVERBLIJF 

We hielden een algemene 
tevredenheidsbevraging bij ouders.  
Maar liefst 98,75% geeft aan dat zijn kindje zich 

goed voelt in de opvang en vertrouwt zijn kind met een gerust hart aan ons toe. Wij zijn hier heel 
erg blij mee !  Ook het inclusieve luik wordt erg positief ervaren. 

Er waren enkele opmerkingen ivm de infrastructuur. De bouw van ons nieuw kinderdagverblijf 
biedt hier een antwoord op. Met het nieuw huishoudelijk reglement kwamen we ook tegemoet aan 
de opmerkingen rond respijtdagen en verlofperiodes. 

We willen iedereen bedanken voor zijn constructieve bijdrage aan de tevredenheidsbevraging.  

Hieronder nog enkele leuke citaten.  

"Ons kindje voelt zich echt gelukkig in 't Stationnetje. Wat moet een mama meer hebben! ... Ze 
toont dit elke dag met haar glimlach!" 

"Men is altijd bereid om te kijken of een verandering kan. Als ouder met onregelmatige en glijdende 
uren is dit een verademing. " 

" De gesloten facebookgroep met foto's van het dag verloop en activiteiten is echt leuk. Ze kunnen 
het nog niet zelf vertellen hé " 

"De wandelingen op dinsdag vind ik super. Zomer of winter, ze hebben deugd van de buitenlucht" 

"Jullie hebben me als eerste gemeld dat ik best eens keek voor een kinesiste. Daarna hebben jullie 
mijn kindje goed opgevolgd. Ik kon altijd met vragen of opmerkingen bij jullie terecht.  Jullie hielden 
rekening met de moeilijkheden en zagen ook de positieve dingen! Ik was altijd blij als mijn kindje bij 
jullie was."  
 

https://stationnetje.net/


 

 

 

DOELGROEP VAN HET PROJECT “MANTELZORGERS 
 TERUG AAN HET WERK”, IS UITGEBREID! 

Naast de werkzoekende ouders die terug aan het werk willen, kunnen ook ouders die deeltijds aan 
het werk zijn en drempels ondervinden in het volhouden van hun huidige job in combinatie met de 
zorg intekenen voor ondersteuning.  
Ook partners, broers, zussen ... die mantelzorgtaken op zich nemen en waardoor de stap naar de 
arbeidsmarkt moeilijk loopt, of waardoor het volhouden van de huidige job soms in het gedrang 
komt, komen in aanmerking voor deze individuele trajectbegeleiding. 

Doel  
Bewuste keuzes maken omtrent de combinatie zorg en werk, sterker worden als persoon, door 
vanuit je eigen interesse, wensen en mogelijkheden te komen tot een duidelijk 
toekomstperspectief op gebied van werken. Inhoud Individuele trajectbegeleiding op maat – een 
stap dichter bij de arbeidsmarkt Doorheen dit traject is jezelf leren kennen en weten welke troeven 
je tegenover een werkgever kan uitspelen is heel essentieel. Het Werkkracht-model vormt hiervoor 
een leidraad. Wie ben ik en waar ben ik goed in? Wat wil ik? Wie kan mij helpen in de zoektocht 
naar een passende tewerkstelling? Welke drempels moet ik overwinnen? … 

Meer specifiek:  
• Een toegankelijk aanbod op maat van elk individu.  
• Op tijdstippen én op een plaats die voor jou best in te passen zijn. 
• De arbeidscoach gaat in gesprek met (potentiële) werkgevers. 

Er is mogelijkheid om deel te nemen aan een groepssessie rond het vinden van een goede zorg-
werk-balans, georganiseerd door Magenta. 

 

OFFICIËLE INHULDIGING VAN ONVERWACHT GEGEVEN 
 

 

Het kunstwerk ‘Onverwacht gegeven’ is gemaakt door Filip 

Bisschop ter ere van het afscheid van E.H.Pierre Breyne als 

gedelegeerd bestuurder van Groep Gidts. 

 E.H.Pierre Breyne viert zijn 70ste verjaardag en stopt als actief lid 
van de Raad van Bestuur.   

Een goede aanleiding om het werk een definitieve plaats te 

geven. Dit gebeurde in aanwezigheid  van bisschop Lode Aerts. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

TENTOONSTELLING BOEGIE WOEGIE -  PARK TER WALLE TE MENEN 

Het schilderatelier van de volwassenenwerking kreeg het voorstel om deel te nemen aan het 
kunstenfestival van boegie woegie. Het is een uitnodiging waar we graag op ingaan.  

Boegiewoegie is een organisatie die evenementen organiseert in Menen met als grootste doel 
mensen samen te brengen, mensen in beweging brengen.  Tijdens dit festival worden mensen uit 
verschillende kunstdisciplines samengebracht: literatuur, dans, muziek, fotografie, architectuur, 
schilderkunst,… 

We werkten met de monotype techniek, dit is een eenvoudige druktechniek die door de 
verschillende deelnemers van ons schilderatelier uitgevoerd kan worden. De keuze om allen met 
dezelfde techniek te werken, zorgt dat we zo onmiddellijk een éénheid in het beeldmateriaal 
kunnen creëren. We willen deze techniek combineren met foto’s van onze cliënten, gemaakt door 
cliënten. De foto’s willen we deels  als ondergrond voor onze afdrukken gebruiken. Het 
handgeschepte papier waarop we werken wordt ook in de atelierwerking vervaardigd.  

We stappen mee in het thema  waar “ boegiewoegie “ voor staat:  nl. ’ beweging en dynamiek ’. Het 
is een thema dat voor elk van onze deelnemers een andere invulling kan hebben én een heel 
specifieke betekenis voor hen heeft. We kunnen op deze manier naar buiten treden met een thema 
dat voor veel valide mensen nieuw is en hen een andere kijk geeft op de wereld van onze cliënten, 
die vaak voor hun verplaatsing afhankelijk zijn van hulpmiddelen, vaak ook bewegingsactiviteiten 
inplannen in hun vrije tijd, …  

We kozen voor de inkom als expositieruimte en het kleiner lokaaltje ernaast. Beide ruimtes zijn zeer 
lichtrijk  en rolstoeltoegankelijk.  

APRIL 2018 



 

 

 

UITSTAP: BAD FESTIVAL  
 
26 april werkten we een dagje niet, maar trokken we er nog een keer op uit.  
Dankzij sponsoring trokken we naar het Bad festival. 
 
Aan de vele reacties maandag op de bewonersraad, kunnen we alvast concluderen dat de uitstap 
meer dan geslaagd was:  
 
Dominique: “ik kon mee met de site karre! Els de vrijwilligster heeft de  hele tijd goed voor mij 
gezorgd”  
Luc: “ Eerste klasse, ik wil da meer doen! Twas helegans leuk”  

Ilse en Ann: “de strandwandeling en het terrasje waren gezellig”  

Jelle: “alles was gewoon goed”  

Stephan: “Les Truttes waren de beste. Kheb ook op ne moto gezeten”  

Peter: “ ik é mie gejeund, les Truttes zijn van Meulebeke”  

Elodie: “ik heb met een go-cart gereden! Sam Gooris was ook tof”  

Kelly: “De fuif was geestig! Kheb ook een kusje gekregen van Joost”  

Ken: “de muziek was t beste, kheb ook een beetje gedanst.”  

 

 
 
  
 
 



 

 

 

24U MOUNTAINBIKE EVENT OP ONS DOMEIN 
 
Ook dit jaar is Groep GIDTS het decor voor de 24 uren mountainbike. 

 

 
 
 
 
 
 

DUURZAAM LOOPBAANBELEID MET STEUN VAN ESF 

 

Dominiek Savio heeft binnen de ESF-projectoproep 412 – Duurzaam loopbaanbeleid een 
projectvoorstel ingediend met volgende inhoud en doelstellingen: Zowel binnen de brede 
welzijnssector als in onze eigen organisatie worden we geconfronteerd met heel wat uitdagingen. In 
dit project focussen wij ons op drie grote uitdagingen: instroom van nieuwe medewerkers, werkbaar 
werk en wijzigende competenties. 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

LABADOUX  
 

Net zoals de vorige edities van 
Labadoux, hebben opnieuw 
twee Molenrekenaars zich 
geëngageerd om een 
kunstwerkje te maken. Jens en 
Kelly beslisten om een 
groepswerk te maken.  
Het thema dit jaar was ‘Lusters’. 
We kregen drie lusters en die 
werden omgetoverd in pluimen 
om daarna in de bomen te 
hangen. Ze kregen de naam 
‘Vederlichtjes’.  

 
 
 

DOMINIEK SAVIO FEEST 
 
Op 16 mei toveren we Dominiek Savio om tot een wereldpark met allerhande activiteiten.   

Dominiek Savio is ontstaan in 1958 en dit doet ons denken aan de Wereldtentoonstelling. 
In ons feestjaar ‘60 jaar Dominiek Savio’ kiest elke groep een land uit dat meedeed aan de Expo ’58. 
 

 

MEI 2018 



 

 

 

  

MOOIMAKERS : “WIJ VERKLAREN DE OORLOG AAN HET VUILNIS!”  
 
 
Jens ruimt buiten regelmatig alle vuilnis op zodat het 
domein van De Molenreke proper blijft.  
 

Omdat sommige personen buiten De Molenreke 
dikwijls papiertjes laten vallen, kwamen we op het 
idee om iedereen wat te sensibiliseren voor een 
propere straat.  
 

Via het project van ‘De Mooimaakers’ hebben we 
ons geëngageerd om de Kloosterstraat proper te 
houden. Wekelijks gaan Jens en Ken de hele straat 
proper maken en nadien zetten we bordjes met 
 ‘Net opgeruimd’ zodat iedereen dit ziet en dan 
(hopelijk) helpt de straat proper houden. 

 
 
 
 

MIJN EIGEN PLAN 

Cliënten van Dominiek Savio experimenteren met de app 'Mijn Eigen plan'. Die app ondersteunt op 
het vlak van het bieden van dagstructuur, zelfredzaamheid en emotieregulatie. Tijdens de pilot 
experimenteren 10 cliënten met deze app en kijken we naar de kansen die deze biedt. Het fonds 
Research & Innovation maakt deze pilot mogelijk.  

 

https://www.gidts.be/steun-ons/research-innovation
https://www.gidts.be/steun-ons/research-innovation


 

 

 

 



 

 

 

WINGS FOR LIFE 2018!! 
 
Op 6 mei, een zomerse lentedag met zwoele zomertemperaturen, stoomden 80 lopers zich klaar 
om 14 van onze leerlingen in aangepaste rolwagens voort te duwen over een prachtig parcours van 
de Wings For Life App run in Ieper. Het startschot werd gegeven onder de Menenpoort en een 
blauwe massa zette zich in beweging. Het parcours bestond uit lussen van 6 km met gelukkig af en 
toe een streepje schaduw. Sommige teams liepen 6km…andere 12… en de beste zelfs meer dan 
18km!! Aanmoedigingen van supporters onderweg bezorgden elke loper kippenvel! 
 
Voor het aangepast materiaal konden we rekenen op sponsoring van Orthotaal, V!go, Sunrise, 
Anatomic Sit en Albatros. Ook de Bbjoggers van Savio werden gebruikt. Mattex sponsorde onze  
t-shirts die door Kopie Harelbeke gedrukt werden voor een vriendenprijsje!  
Bjorn van Orthotaal leverde al dit materiaal ter plaatse in Ieper. 
 
Dit jaar was het een App-run waarbij een virtuele catcher car de lopers inhaalde, wat we konden 
volgen via een smartphone. Stralende gezichten van zowel de leerlingen als de lopers kwamen over 
de finishlijn. Dankzij onze andere sponsors: de Delmotjes, MELI, Poppies, Hiddit … hadden we na de 
wedstrijd lekker fruit, een sportdrankje, honingkoekjes en konden we van al dat lekkers smullend  
onze fantastische ervaringen uitwisselen in de schaduw van de sporthal van Ieper.  
 
En nu loopschoenen aan… en trainen voor volgend jaar!!!  
Wij zijn alvast klaar voor een volgende editie! 
 

              
 

Het inschrijvingsgeld en de donaties van de deelnemers gaan rechtstreeks naar onderzoek ter 
genezing van dwarslaesie (letsels aan het ruggemerg). 

 



 

 

 

NIEUWE ROLWAGENFIETS DOET BEWONERS GLUNDEREN 

Eind mei organiseerde woongroep Balans een bedankingsreceptie voor de leden van Rotary Izegem. 
Zij stonden in voor de sponsoring van een rolwagenfiets maar hielpen in het verleden ook bij de 
inrichting van hun badkamer, die nu als een soort wellnessruimte wordt gebruikt door alle andere 
woongroepen.  

Vrijheid 
Vorig jaar leenden we heel vaak een rolstoelfiets uit bij ons Centrum Consult. We merkten dat deze 
fiets een ultieme stap naar de vrijheid was. Het opende deuren en we zagen bewoners opfleuren en 
genieten van deze unieke manier van begeleiden. Samen met de fiets om boodschappen, uitwaaien 
op het zalige ritme van de trappers, de wereld groter zien worden, de mogelijkheid krijgen om weg 
te zijn, te dromen, te verlangen… 

Onze eigen fiets! 
Via gesprekken met de Rotary Club en het uiten van dromen en verlangens in het aanbod van 
activiteiten kwam ook al gauw het thema van de rolstoelfiets aan bod. Op een bespreking van 
Rotary Izegem heeft men het dossier ter hand genomen en gevraagd of ze eventueel de aankoop 
van een rolstoelfiets konden sponsoren.  Ten slotte werd een cheque van 3950 euro uitgeschreven 
om de rolstoelfiets te bekostigen. 
Ondertussen is de rolstoelfiets een onmisbaar gegeven geworden in het leven binnen Balans. 

Dagelijks wordt de fiets gebruikt om met een bewoner 
naar buiten te gaan. Het plezier dat bewoners er aan 
beleven druipt er werkelijk vanaf! Sommige tochten zijn 
zelfs echt hilarisch. 

Dankjewel! 
We nodigden de leden van Rotary Izegem uit voor een 
bedankingsreceptie. Het is fijn om mensen samen te 
brengen en op deze manier een echte DANKJEWEL te 
zeggen voor onze nieuwe aanwinst!  

 



 

 

 

 

 

 

 
ZOMERBAR JONGERENWERKING 

Op de dag van de buren, organiseert de jongerenwerking van Dominiek Savio een zomerbar ten 
voordele van haar tweejaarlijks kamp.  
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GROEP GIDTS ONTVANGT THAISE DELEGATIE 

 

 

Groep Gidts vindt internationale 
samenwerking belangrijk: van elkaar 
leren en kijken hoe we elkaar kunnen 
versterken op diverse terreinen. Deze 
samenwerkingen ontstaan vaak via 
eigen medewerkers die zich lieten 
inspireren in het buitenland en met 
een hart vol verhalen terugkeerden. 

 

Luc Masschelein, oud-leerling Dominiek Savio en voormalig medewerker Mariasteen, zette zich 
jaren in voor RICD (Rajanagarindra Institute of Child Development) in Chiang Mai, Thailand. Hij zette 
van daaruit het ‘Wheelchair project’ op.  
In eerste instantie verzamelden zij rolstoelen en andere mobiele hulpmiddelen via diverse 
buitenlandse partners. Hun belangrijkste taak was het verspreiden van dit materiaal over Thailand, 
delen van Laos, Birma en Maleisië samen met een team van vrijwilligers en professionelen. Op deze 
manier kregen al heel wat personen met een fysieke handicap nieuwe kansen op het vlak van 
mobiliteit. Waar nodig werden ter plaatse ook aanpassingen voorzien. 

Dankzij Luc werden de eerste contacten gelegd voor een uitwisseling tussen professionelen. In 2008 
ontving Groep Gidts 3 Thaise medewerkers (2 ergotherapeuten en een sociaal werkster). 
Gedurende twee maanden dompelden we hen onder in onze cultuur en in onze manier van werken 
binnen Dominiek Savio en Mariasteen. Vanuit die positieve ontmoeting volgden later nog twee 
groepen medewerkers. 

Een tijd terug kregen we de vraag of we de uitwisseling weer kracht kunnen bijzetten. In dat kader 
ontvingen wij op 6 juni 2018 een delegatie van het Thaise Ministerie van Welzijn & Gezondheid. Zij 
brachten een bezoek aan onze organisatie en op het einde werd het ‘Memorandum of 
Understanding’ ondertekend. Hierin staat geschreven dat beide partijen zich engageren voor een 
structurelere uitwisseling: medewerkers laten ‘stage’ lopen bij ons of bij hen, cliënten die een verre 
reis willen maken de kans bieden om binnen de voorzieningen te logeren … 

 

 

 



 

 

 

FRANCKY MAAKT PARACHUTESPRONG 
 

“Gevoel van totale vrijheid is ongelooflijk” 
46-JARIGE ROLSTOELPATIËNT MAAKT PARACHUTESPRONG 

 

 
 
 
Hoewel Francky al heel zijn leven in een rolstoel zit, heeft hem dat er niet van weerhouden om tien 
jaar geleden uit een vliegtuig te springen. Onlangs deed hij die sprong nog eens over. “Dat gevoel 
van vrijheid is ongelooflijk.”  
 
Francky is geboren met een ernstig zuurstoftekort, waardoor zijn benen verlamd zijn, maar hij jaagt 
vastberaden zijn dromen na en verlegt zijn grenzen. “De dokters dachten destijds dat ik nooit zou 
kunnen praten of normaal eten, maar dat hadden ze mis”, vertelt Francky. Hij woont samen met 
zijn assistentiehond in een flatje van Dominiek Savio in Rumbeke. Al tien jaar trekt hij bijna 
maandelijks naar het bezoekerscentrum bij Hoeve Ter Kerst in Gits. Hij vertelt er graag zijn 
levensverhaal aan bezoekende scholieren aan de hand van foto’s en een filmpje van zijn eerste 
parachutesprong.  
 
 



 

 

 

Doorzetter  
“Bij mijn plechtige communie heb ik niet echt een feestje gehad. Toen mijn moeder me op mijn 
dertigste verjaardag vroeg of ik nog iets heel graag wou, antwoordde ik dat ik een parachutesprong 
wou maken. Ze was niet onmiddellijk overtuigd, maar ik ben een doorzetter. Vijf jaar later heb ik haar 
overtuigd en nog een jaar later heb ik een duosprong geregeld met een ervaren instructeur. Een 
pracht van een ervaring. Ondanks mijn beperking was mijn droom uitgekomen. Waar een wil is, is 
een weg. Dat is ook de boodschap die ik meegeef aan de kinderen. Heel mooi dat ik de kans gekregen 
heb om die ervaring nog eens over te doen. 45 seconden lang de wind in je gezicht en daarna drie 
minuten zalig zweven aan de parachute. Het is en blijft een ervaring zonder weerga.”  
 
Grenzen verleggen  
“Het verhaal van Francky is erg populair bij scholengroepen die op bezoek komen”, vertelt Ellen Bode 
van Groep Gidts. “Maar het filmpje van zijn sprong tien jaar geleden is ondertussen wat gedateerd, 
dus hebben we samen met Francky besloten een nieuwe sprong te regelen en een nieuw filmpje te 
maken. We hebben voor een team van begeleiders gezorgd en hebben alles geregeld om de tweede 
sprong van Francky mooi in beeld te brengen. Het nieuwe filmpje is ondertussen klaar en zo krijgen 
onze bezoekers de komende weken in primeur te zien hoe Francky zijn grenzen blijft verleggen.”  
 
Voorbereiding  
Al had de duosprong vorige week vrijdag in Moorsele toch aardig wat voeten in de aarde. “Er zijn 
maar weinig lesgevers die mogen springen met iemand met een beperking”, legt Francky uit. 
“Bovendien moet ik een speciaal pak aan waarbij mijn benen omhoog geheven worden zodat ik op 
mijn achterwerk land. Dat pak aantrekken alleen al duurt toch twintig minuten. Maar aan een vrije 
val kan niets tippen. Het gevoel van totale vrijheid is enorm. Of er nog een derde  
sprong komt? Wie weet. Je kunt wel zeggen dat ik de smaak te pakken heb. En bang ben ik niet”, 
knipoogt Deroo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 DE CHAUFFEURS PRESENTEREN DE DUIVELS OP GROOT SCHERM  
 
Iedereen was er welkom: bewoners, personeel, buren, Gits en omstreken …  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

MA RISTEBRI SAMENWERKER – SAMEN STERKER 
 
Op dinsdagnamiddag 31 juli vond een educatieve, doch luchtige, toneelvoorstelling plaats van het 
toneelgezelschap ‘Ma Ristebri’, een acroniem gebaseerd op de stichtende leden van dit 
gezelschap: Marianne Decoster (sociale dienst volwassenwerking), Rik Taghon (diensthoofd Balans 
en De Notelaar), Steven Van De Vijver (orthoagoog volwassenwerking) en Brigitte Meuris 
(diensthoofd De Lysterbesse).  
 
Centraal stond de ‘Visie op Samenwerking’ en de bijhorende Visuals waar in het vorige werkjaar 
stevig rond werd gewerkt. Onder de noemer ‘Samenwerker – Samen sterker’ werden alle 
volwassenen die woonachtig zijn te Gits uitgenodigd te participeren aan dit moment. Aan de hand 
van rollenspel werden cliënten meegenomen in het verhaal van samenwerken.  
Wat is samenwerken? Hoe proberen we dit in Dominiek Savio te doen? Wordt jouw vraag 
beluisterd? Via welke kanalen heb jij inspraak? Hoe komen we samen tot een antwoord op jouw 
specifieke vraag? …  
 
Het werd uiteindelijk een educatieve, humoristische en verbindende namiddag waarbij enkele 
bewoners hun beste acteerprestaties hebben neergezet! Gezien de positieve commentaren breiden 
we dit het komende werkjaar verder uit naar de deelnemers van het dagcentrum, de bewoners van 
De Molenreke en iedereen die niet aanwezig kon zijn op 31 juli.  
Tot een volgende voorstelling, 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOEZICHTSRAAD 
 
Er is in de Vlaamse regelgeving een besluit betreffende het ‘beheer van gelden of goederen’ van 
personen met een handicap door beheerders of personeelsleden van voorzieningen. 
Met die wet wil men  

• misbruiken voorkomen 
• de gelden en goederen van de persoon met handicap beschermen 
• personeel en vrijwilligers beschermen die iemand hierin helpen 
• een eenvoudige manier van controle uitoefenen 

 
Om deze zaken op een goede manier te kunnen uitvoeren, is er een toezichtsraad. Die werd 
aanvankelijk opgericht om het beheer van gelden en goederen bij de minderjarigen te bewaken. 
 



 

 

 

Enkele jaren werd er minder intensief overlegd. Er was weinig reden om samen te zitten op basis 
van het beperkte domein waarop de toezichtsraad toepassing had. 
Eind 2015 beslisten we om gerichter en meerdere keren per jaar de vergaderingen te laten 
doorgaan. Momenteel komen we 4 maal per jaar samen in plaats van 2 keer. 
 
We gingen bij de volwassenenafdeling na wat onder het bewaren van geld valt en wat onder het 
beheer.  Enkel als bewoners zelf niet kunnen instaan voor het bijhouden van hun zakgeld, wordt dit 
in een geldkistje in het bureel van de woongroep bewaard. Het zijn meestal geen hoge bedragen 
die worden bijgehouden. Als er al eens een extra wordt aangevraagd, is dit veelal omdat er heel 
binnenkort een grotere aankoop gebeurt. 
In de woongroepen zijn er verschillende systemen om het zakgeld van bewoners bij te houden.  
Om dit eenvormig en transparanter te maken, ontwierpen we een fiche waarop voor elke cliënt te 
zien is hoe het bewaren van het (zak)geld gebeurt. Tevens is er een overzicht van het bestede 
zakgeld.  We kwamen tot de vaststelling dat er bij geen enkele bewoner echt aan geldbeheer wordt 
gedaan.  Tot op heden was het niet toegelaten dat medewerkers een code kennen van de 
bankkaart van een cliënt. 
 
We kregen echter de vraag van een bewoner om in bepaalde situaties toch een code te mogen 
doorgeven aan de begeleiding. Voor bewoners die zelf hun financiële zaken kunnen regelen, maar 
die door een motorische beperking zelf hun code niet kunnen intikken, zou dit een oplossing 
kunnen bieden. 
De toezichtsraad ging aan de slag met deze vraag. 
De raad wil zich niet mengen in de privacy van de cliënt en wil de autonomie vooropstellen. Voor de 
controle zocht de raad een eenvoudig systeem om in orde te zijn met de wet en om de mensen te 
beschermen. 
We maakten een procedure op waarbij de cliënt zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid heeft. 
Daarnaast hielden we er rekening mee dat er geen misbruiken kunnen gebeuren. 
De procedure beschrijft in welke situaties we kunnen overgaan tot ‘geldbeheer’ en wanneer er een 
code mag gekend worden door een begeleider. 
Om dit alles conform de wetgeving uit te voeren, moet er een lastgeving worden opgesteld. 
Dit is een overeenkomst tussen een cliënt en een begeleider waarin staat dat de cliënt akkoord is 
dat de begeleider voor bepaalde zaken en in bepaalde situaties de code van de bankkaart mag 
gebruiken. 
De details hierover worden dan ook in de lastgeving geschreven. 
De toezichtsraad is nog volop bezig met de opmaak van een ‘model’lastgeving. 
We hopen dit het volgend werkjaar af te werken en te implementeren. 
 
 
 
 


	3 december is de internationale dag van personen met een handicap. Een dag waarop mensen met een handicap in de kijker staan.  Een persoon met een handicap is in de eerste plaats een persoon en maakt integraal deel uit van de maatschappij.
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