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BESTE VRIENDEN

BESTE VRIENDEN
Voor jou ligt een bijzonder en historisch nummer van Er Roert Entwat.
We kijken met trots terug op een mooi feestjaar: het interne Dominiek Savio feest in mei en het grandioze
opendeurfeest op 30 september.

30 SEPTEMBER. WAT EEN FEESTELIJKE DAG !
Meer dan 5.000 mensen kwamen langs om met ons mee te vieren.
800 vrijwilligers waren in de weer om
... alles in goede en veilige banen te leiden.
... voor eten en drank, voor dans en muziek te zorgen.
... kunst, sport, spel en innovatie te laten beleven.
... onze werking, diensten en expertise te ontdekken.
... te schminken en te verwennen.
En dit alles onder een stralende zon die ons hart meer dan verwarmde.
Er ging een jaar voorbereiding aan vooraf. Enkele medewerkers werkten een globaal plan uit, en verschillende
teams gingen zelfstandig en zelfsturend aan de slag om van het feest een echt succes te maken.
Met veel enthousiasme werd alles tot in de puntjes voorbereid.
De bezoekers waren al even divers als het programma.
Leerlingen en oud-leerlingen, bewoners en hun familie, sympathisanten,
familieleden, medewerkers, vrienden, buren ...
Het werd een dag van heel veel ‘weerzien’ en ‘ontmoeting’, van ophalen van
herinneringen en bijpraten. Kortom een heerlijke dag.
Samen mogen en kunnen feesten en vieren, heel belangrijk.
Samen dankbaar zijn voor de voorbije 60 jaar, waarin dag aan dag extra kansen gecreëerd werden
en worden met en voor mensen met een beperking.

ONS DNA
En inderdaad, je kunt geen feest zoals dit organiseren, als het feest geen
weerspiegeling is van wat in het DNA van de organisatie leeft.
Het feest was niet alleen geslaagd omwille van de zeer goede voorbereiding of omwille van het mooie weer.
Het feest was ook geslaagd omdat het zijn energie en inhoud putte uit wat dagdagelijks in Dominiek Savio
gebeurt. In Gits en Rumbeke, en op zovele plaatsen in de provincie, bij mensen thuis en
op scholen die door ons ondersteund worden.
Het feest getuigde van warme en betrokken deskundigheid, omdat die warme en betrokken deskundigheid dag
na dag in de praktijk gebracht wordt. Dag na dag in de voorbije 60 jaar, en dag na dag in de mooie toekomst die
voor ons ligt.
Dank aan allen die zich dag na dag met een warm hart inzetten.
Dank aan allen die ervoor zorgden dat we dit op het schitterend feest ook samen konden vieren.
Van HARTe
Philip Vanneste
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HISTORIEK
Met zijn allen zijn we verbonden met de geschiedenis van Dominiek Savio.
Nieuwe mensen smeden nieuwe banden, herinneringen laten indrukken na.
Elke schakel is van belang in ons 60 jaar jonge verhaal.
Enkele mijlpalen tonen in een notendop hoe we de samenleving ook bij ons weerspiegeld zien.

1947

Start sportschool in het kasteel van familie Gilles de Pélichy.

1955

Start van een kine-opleiding als bovenbouw.

1958

Oprichting vzw Dominiek Savio Instituut voor Motorisch
en Neuro-motorisch Gestoorde kinderen.

Eerste
steenlegging

Albert
Dehem,
voorzitter
(1958 - 1988)

jaren ‘60
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Andries
Favorel,
gedelegeerd
bestuurder (1958 1988) & voorzitter
(1988 - 1993)

Sterke groei: uitbouw diverse soorten onderwijs en
start van nieuwe infrastructuur op het kasteeldomein.

1963

Officiële opening van de Werkplaats voor
Aangepaste Arbeid Gits, gegroeid vanuit de
beroepsopleiding van Dominiek Savio.

1964

Dominiek Savio ondersteunt al 143 kinderen
en 49 volwassenen in WAAG.

1966

Oprichting Mariasteen vzw: de nieuwe naam voor de WAAG, ondertussen officieel
erkend als eerste beschutte werkplaats in Vlaanderen.

1967

Stichting GIDOS, sportclub voor mensen met een beperking.

1971

Eerste Jumbo Run: motorrijders nemen leerlingen en
cliënten mee in hun zijspan.

1972

Oprichting Fanfarela, fanfare met cliënten.

1973

Officiële opening gebouw ‘t Withuys.

1976

Start huur vakantiehuis Koksijde, de latere
Zandcluyse. Deze werd aangekocht in 1979.

De eerste
kinderen tonen
hun klaslokaal
aan de
genodigden

De
werknemers
werken hard in de
eerste beschutte
werkplaats van
Vlaanderen

Verwachtingsvol uitkijken naar
de eerste Jumbo
Run Richting
Ieper

1976

De eerste Holderdebolderfeesten gaan door en groeien uit tot
telkens weer een spectaculair evenement.

1977

Start creativiteitswerking voor volwassenen,
een jaar later officieel erkend als dagcentrum.

1977

Start vroeg- en thuisbegeleiding.

Tijdens
de holderdebolderfeesten
breekt men graag
een record

Creativiteitswerking voor
volwassenen

Dominiek Savio
ondersteunt nu
ook cliënten en hun
gezin in hun eigen
omgeving

1980

De eerste Nacht van Zwarte Piet ten voordele
van het vakantiehuis in Koksijde.

1981

Officiële erkenning en openstelling van de Lysterbesse als tehuis voor werkende vrouwen.

1981

Fanfarela brengt de langspeelplaat ‘Dominiek Savio speelt en zingt’ uit.

1982

Opstart Vriendenkring ‘t Withuys.

1983

Start van 1ste Spelotheek.

1984

Start van het Geïntegreerd Onderwijs (GON) met 2 leerlingen die begeleiding
krijgen op een school in hun thuisomgeving.

1985

De computer doet zijn intrede in het instituut.

1985

Aan Universiteit Gent wordt de Bliss stem- en spraakcomputer voorgesteld.

1986

Start beroepsopleidingscentrum vzw Molendries.

1987

Fusie van de lagere scholen voor Buitengewoon Onderwijs.

1988

11 competitiespelers van sportclub GIDOS vertrekken naar Seoul in Zuid-Korea
om er deel te nemen aan de Olympische Spelen voor gehandicapten.

1992

Alle leerlingen, cliënten en personeel van het instituut
vieren voor het eerst het Dominiek Savio feest.

Pierre
Breyne,
gedelegeerd
bestuurder
(1988 - 2012)

Koen
Vandelanotte,
voorzitter
(1993 - 2015)

1994

De eerste gebruikersraad wordt opgestart in Dominiek Savio,
waarbij de gebruikers zelf de vertegenwoordigers zijn in de raad van bestuur.

1995

Met de opening van de Molenreke start de regionalisering van het instituut.

1ste editie
Dominiek
Savio feest
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1996

Opstart begeleid werken: de persoon met handicap krijgt begeleiding
naar niet-loonvormend werk. Zo kunnen ze een zinvolle bijdrage leveren.

1996

Opstart van woontrajectbegeleiding om personen met handicap te
ondersteunen naar zelfstandiger wonen.

1997

Kinderdagverblijf ‘t Stationnetje wordt gestart en richt zich
ook naar kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

1997

Thuisbegeleidingsdienst ‘t Spoor start
ook met een team dat zich richt naar
volwassen personen met een handicap.

1997

Het experiment persoonlijk assistentiebudget start en een cliënt van Dominiek
Savio neemt hieraan deel. Dat biedt kansen naar zelfstandiger wonen.

1997

Herstart van de spelotheek onder de naam De Dobbelsteen.

1998

Opstart van de proeftuin inclusief onderwijs binnen de basisschool, samen met
ambulante begeleiding vanuit het semi-internaat.

1998

Start vzw Jobcentrum West-Vlaanderen:
fusie vzw Molendries en vzw De Cirkel uit Kortrijk.

2000

Oprichting van het innovatiecentrum In-HAM.

2000

In de Pastorie van Gits start een nieuw woonproject
voor enkele bewoners van Dominiek Savio.

2000

Het kleuteronderwijs voert de bewegingspedagogiek van Sherborne in.

2000

De lagere school richt de Stiepelruimte in.

2003

Opening van de Stille Bron, een herdenkingstuin en -monument voor
overleden bewoners en personeel.

2004

Dominiek Savio Instituut, beschutte werkplaats Mariasteen,
sociale werkplaats Molendries, Jobcentrum West-Vlaanderen en het
project In-HAM krijgen samen een nieuwe naam: Dienstencentrum GID(t)S.

2004

Eerste editie Minirock.

Enthousiaste
peutertjes in ‘t
Stationnetje

Op het Dominiek
Savio feest geeft
iedereen het beste van
zichzelf, als publiek
of op het podium.

Enkele
leerlingen
verbroederen
met King Hiss
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Met
inclusief
onderwijs krijgen
leerlingen les
in hun thuisomgeving.

De Stille Bron
is een rustplek in
een groene omgeving
en laat ons stilstaan
bij degenen die we
verloren hebben.

2004

Opstart Djembékampen. Dit zijn inclusiekampen voor kinderen vanuit Dominiek Savio
hun broers en zussen en kinderen uit de omgeving.

2005

Opstart van de samenwerking met Social Change and Development
(SCAD - Tamil Nadu, India)

2005

Ontstaan PASVU als dienst voor persoonlijke assistentie.

2006

Opstart van de eigen wasserij ‘t Waskotje.
Wassen en
plooien, terecht
trots op het
resultaat

Enkele
leerlingen van
de lagere school
bezoeken ‘t
Waskotje

2007

Realisatie van het project de Golem,
gebaseerd op een kunstwerk van Koen Vanmechelen.

2007

Opstart experiment in Vlaanderen waarbij een cliënt van Dominiek Savio
als eerste een persoonsgebonden budget krijgt.

2008

50 jaar Dominiek Savio waarbij de slagzin wordt gemaakt die de basis zal
vormen van de visie binnen Dienstencentrum GID(t)S.

2008

Kunstroute ARTopia naar aanleiding van 50 jaar Dominiek Savio.

2010

De eerste bewoners doen hun intrede in Vleterwonen, waar ze zelfstandig wonen en
in geval van nood beroep kunnen doen op permanentie vanuit Dominiek Savio.

2010

Opstart leefgroep De Notelaar, specifiek voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

2010

Eerste Rollend door Vlaanderen.

2012

Start project Verkeersgetuigen/ Getuigen Onderweg.

2012

Het besluit rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zorgt ervoor dat we onze
dienstverlening op een meer laagdrempelige manier kunnen inzetten.
Philip
Vanneste,
gedelegeerd
bestuurder
(2012 - ...)

2013

Vanuit minderjarigen zorg wordt ingestapt in een pilootproject MFC.
Met de erkenning van multifunctioneel centrum krijgt de school
een eigen paramedische omkadering.

2013

‘t Stationnetje officieel erkend als Centrum voor Inclusieve Kinderopvang
voor de zorgregio Roeselare.

2013

Het mobiel team start op. Het team geeft therapie aan kinderen in hun eigen thuisomgeving.

2014

Pilootproject flexibel aanbod meerderjarigen, een voorloper van
de persoonsvolgende financiering. (2017)

2014

Start werking Balans. In deze woongroep is extra ruimte
voor psychosociale ondersteuning.

2015

Reorganisatie van de afdeling schoolgaanden en dit naar 2 afdelingen:
afdeling kinderen en afdeling jongeren.

Patricia
Adriaens,
voorzitter
(2015 - ...)
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Op de nieuwe
speelplaats
spelen de kinderen
voortaan naar
hartelust

2015

1ste editie Lichtjestocht ten voordele van SCAD, partnerorganisatie in India.

2015

BuBaO wint de wedstrijd Start2Play. Dankzij de wedstrijd en intensieve
fondsenwerving kan men een nieuwe, aangepaste speelplaats inrichten.

2015

Start van de professionele fondsenwerving onder het motto Samen Kansen Creëren.

2016

Opstart Centrum Consult. Het centrum geeft training en advies rond hulpmiddelen.

2017

Overgang persoonsvolgende financiering bij de volwassenen. Alle volwassen cliënten ontvangen
sinds 1 januari 2017 een budget waarmee zij hun zorg en ondersteuning kunnen inkopen.

2017

Opstart ondersteuningsteam vanuit onderwijs, de opvolger van de GON-begeleiding.

2018

CODAR, een project dat onderzoekt hoe augmented reality ondersteuning kan
bieden aan leerlingen en cliënten in een school- of arbeidsomgeving.

2018

Dienstencentrum GID(t)S wordt Groep Gidts.

2018

Dominiek Savio frist de huisstijl op in het kader van zijn 60ste verjaardag.

2018

Opening hARTwerk, een beleefwinkel waar cliënten
van het dagcentrum producten en diensten aanbieden.

2018

Cruciaal jaar voor masterplan infrastructuur: start
renovatie Talentier en bouw nieuw kinderdagverblijf.
Opmaak plannen Lysterbesse, nieuw Withuys en
nieuwe ateliers dagcentrum.

2018

De term ‘Instituut’ verdwijnt. Officiële naam: Dominiek Savio vzw.

VERBINDEN
PERSPECTIEF
2018 ...

KRUIDEN
EXPERTISE
VEERKRACHTIG
BETROKKEN
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Start
beleefwinkel
hARTwerk

Ik vind het erg fijn
om tot iemand van Dominiek Savio te behoren
omdat er daar veel mensen zijn
die me willen aanhoren.
Ik ga altijd met opgetogen gezicht naar de kiné
omdat ik besef dat het
voor mijn eigen wil erg goed is.
En naar de ateliers dat doe ik ook erg graag
omdat we daar
ons eigen tempo mogen bepalen
alsook ons werk respecteren.
Tekst: Koen Vanhoutteghem
Illustratie: Veronique Deroo

DOMINIEK SAVIO FEEST
Elk jaar op of rond 6 mei vieren leerlingen, cliënten, medewerkers en vrijwilligers feest.
Sinds 1992 is dit een échte traditie. Na een viering, voorbereid door kinderen, jongeren of volwassenen, volgt een
eetfestijn op ons domein. Elk Dominiek Savio feest wordt opgebouwd rond een centraal thema: film, muziek ...
en van iedereen wordt verwacht dat ze een passende outfit aantrekken. Meer nog, de directies mogen (moeten)
op die dag even uit hun maatpak-comfortzone komen en luisteren naar de outfitbazen.
In 2018 gingen we met zijn allen terug naar de Wereldtentoonstelling van 1958 in België.
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ONZE DIRECTIES IN ACTIE
(VAN LINKS NAAR RECHTS)

Taziana Pyson (Secundair Onderwijs)
Bart Sabbe (Kwaliteit & Strategie)
Eric Van Parys (Dagelijks Beleid)
Lieven Libbrecht (Financiën, HR & Adm.)
Annabel Deneckere (Basisonderwijs)
Philip Vanneste (Gedelegeerd Bestuurder)
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PIONIERTIJD
Hun eerste kennismaking met Dominiek Savio dateert
van 1963 of eerder. Ze waren toen tussen 3 en 12 jaar
en zijn ondertussen een vertrouwd gezicht op ons
terrein. Dat maakt hen prima getuigen van hoe het
was, welke veranderingen er gebeurden …
Impressies na meer dan 5 decennia Dominiek Savio.

EEN SNELLE GROEI

JAN VANDEKERKHOVE | NEERHOF

Dominiek Savio heeft nu heel wat afdelingen
en diensten voor baby’s, kinderen, jongeren en
volwassenen op ons domein in Gits en Rumbeke.
Daarnaast ondersteunt onze organisatie ook
tweederde van de leerlingen en cliënten in hun eigen
(school)omgeving. In de beginjaren was het anders.
Het kinderdagverblijf bestond toen nog niet, een
kleuter- en lagere school wel. Al snel kwam
er ook een secundaire school en ontstond de
volwassenenwerking.
“Toen we hier aankwamen waren we met een tiental
peuters. We sliepen allemaal samen in ‘t Withuys dat
toen nog een stuk anders was dan nu. Aangezien er
maar één leefgroep was, had die zelfs geen naam.
Later waren er verschillende groepen voor elke klas
en ook voor het beroeps en technisch secundair
onderwijs. Vanaf het middelbaar verbleven we in de
Freulerie of het Princessenhof in ‘t Withuys.
Later werden we opgesplitst in jongens en meisjes.
De jongens woonden in de Reke en wij, meisjes, in
‘t Withuys.” (Hilde & Leen)
LEEN ROSSEEUW | LYSTERBESSE

(OKTOBER 1960 – 3 JAAR)

HILDE VANDENABEELE | LYSTERBESSE

(SEPTEMBER 1959 – 3 JAAR)

“Iedereen kwam op één of andere manier in Gits
terecht: gehoord van vrienden, via nonkel pastoor ...”
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“Op school leerde ik lezen en typen op een elektrische
typmachine. In ’t Withuys leerde ik de basis van
het stikken en breien met een breimachine bij
Marie-Claire. Voor elk vak waren er verschillende
leerkrachten. Er was zelfs ook een nonnetje, zuster
Lilliane. Zij was de directrice in het onderwijs.” (Karin)

(APRIL 1959 – 7 JAAR)

“Ik ben in deze 55 jaar ook veel
veranderd: vroeger had ik een volle bos
krullend haar op mijn hoofd, deze is
jammer genoeg verdwenen.
Vroeger kon ik nog lopen, maar nu gaat dit niet meer.”

“Toen ik hier naar school ging was Mr. Favorel hier de
directeur en was er mis in het Kasteel. Ik weet nog
dat er zusters werkten op het instituut.” (Jan)
“De meeste paviljoenen hadden vroeger alleen maar
nummers: het 1ste, 2de, 4de … paviljoen werd dit
dan genoemd. Er werd er al zeer regelmatig eens
verhuisd. In mijn jeugdjaren waren de paviljoenen
in de Reke voor de jongens tussen 12 en 21 jaar.
De volwassen jongens woonden dan in de E3. De
volwassen meisjes woonden vroeger o.a. in het
Princessenhof. In 1989 kwamen de dames bij de
heren wonen en alles werd gegroepeerd in E3
en Reke. Hier ter hoogte van De Reke waren de
terrassen veel hoger dan de straat. De straat liep tot
aan de paviljoenen en onder de brug waar de jongeren
zitten. Daar beneden was de keuken gevestigd. Er
waren dan 2 keukens waar gekookt werd. Hier één en
in ‘t Withuys ook één.” (Peter)
“Er is veel veranderd in die 55 jaar. Ik heb nog
geweten dat er hier nog zusters waren. De ene was
wel strenger dan de andere. Maar ik had ze wel graag.
‘t Withuys was toen nog van de paters. Vroeger ging ik
nog in het weekend naar huis. Nu ben ik hier al enige
tijd elke dag en woon ik in het Neerhof.
De gebouwen zien er nog hetzelfde uit als vroeger,
maar binnen is er wel al veel veranderd. De Reke is
uitgebreid met de Boomhut. Er zijn door de jaren heen
veel gebouwen bijgekomen: Stationnetje, Lysterbesse,
Notelaar, Balans, Boerderij en Dagcentrum.” (Ingrid)

PIONIERS

Ingrid Stragier - Claudine Boudin - Lieve Van Waeyenberghe - Geert Missinne - Peter Vermuyten
Jan Vandekerkhove - Bernadette Vandekerckhove - Karin Vanslembrouck - Leen Rosseeuw - Hilde Vandenabeele

‘T SPINNERYTJE
“Ikzelf volgde beroepsonderwijs tot ik 21 werd. Ik kreeg
daarna een soort dagbesteding in de ergo van Ter Mere
in ‘t Withuys. Michiel Werbrouck werkte daar toen als
ergotherapeut. Toen we met 12 ‘grote’ meisjes waren
vroeg hij aan directeur Favorel of hij net zoals bij de
‘grote’ jongens mocht starten met een aparte groep
21+. Dat werd ’t Spinnerytje in het gebouw waar nu
Molendries is. Toen het Provinciaal Bezigheidshome
(vzw Unie-K) startte, verhuisden we naar het
kasteeldomein voor onze dagbesteding.
Zo ontstond het creativiteitscentrum.” (Bernadette)
BERNADETTE VANDEKERCKHOVE | POMPHUYS

(MAART 1960 – 12 JAAR)

“Ik ging elke dag naar huis met de
bus. De andere meisjes sliepen
nog in ‘t Withuys: in het
Princessenhof en de Freulerie.
Pas in 1991 werd ik ‘intern’ en
kwam ik bij de volwassenen
wonen. Ik was toen 43 jaar.”

“In de volwassenenwerking heb ik nog als activiteit
koffie gemalen. Rik (die nu in Mariënstede nog
begeleiding geeft) maakte dat toestel voor mij.
Ik bediende dit met mijn rechterhand.
Ik sloeg mijn hand in een toestel die het malen
uitvoerde.” (Peter)

“Mijn meeste herinneringen komen uit het Spinnerytje.
Daar kon ik mij verder verdiepen in het naaien met een
naaimachine. Ik maakte er kleren voor reuzenpoppen.
Ik heb er ook leren kantklossen. Later werden de twee
dagcentrums samengevoegd tot wat het nu is. Ook het
personeel ging mee (Michiel, Agnes, Monique, Lieve,
Herlinde…). In het nieuwe dagcentrum heb ik leren
breien op een plank, koken en lekkere desserts maken.
Ik ben een crack in het maken van desserts. Iedereen
is er altijd vol lof over.“(Karin)

ZWEMMEN | SPORTEN
Ook in de beginjaren was sport en beweging al
van belang. Ergens logisch, als je weet dat er een
sportschool was op ons domein.
“In ‘t Withuys is er al lang een zwembad voor
hydrotherapie. Dit werd gebruikt om met de kiné
oefeningen te doen. Soms gingen we er met zijn
allen heen ter ontspanning. Samen met E.H. Favorel
beleefden we er ‘geestige’ momenten. Het zwembad
op het kasteeldomein kwam er pas later bij. Voorheen
stonden daar bomen.
Naast de turnzaal in ‘t Withuys was er ook een
sportruimte op het kasteeldomein, waar restaurant
Zet je Bie nu is.” (Peter, Leen, Ingrid & Jan)
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PIONIERTIJD
JA MENEER, JA MEVROUW

THERAPIE

Zuster Madeleine, Moeder Overste of Moedertje
(werkte in de keuken), zuster Liliane (de directrice)
juffrouw of meester, gevolgd door hun voornaam of
naam, meneer of mevrouw ... Iemand aanspreken met
zijn naam was in die tijd uit den boze.

Was er jaren geleden ook al begeleiding van
kinesitherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten?
Voor sommigen is het niet meer duidelijk. Ze waren
vaak nog heel jong toen ze hier aankwamen. Maar
de meesten herinneren zich dat ze logo, ergo en kiné
kregen.

INGRID STRAGIER | NEERHOF

(JANUARI 1963 – 3 JAAR)

“Ik werd nog uit de klas
gezet omdat ik vergat
‘juffrouw’ te zeggen.
En eens we iedereen met
zijn naam mochten
aanspreken, bleef ik
juffrouw zeggen.”

INSPRAAK?!
Vandaag hebben we leerlingenraden, bewonersraden,
gebruikersraden … en andere kanalen zodat
leerlingen en cliënten hun mening kunnen geven.
Dit was ooit anders …

“Zo lang ik me kan herinneren waren deze drie
diensten hier. Ik moest wekelijks naar de kiné, de
logo en de ergo. Toen deed ik dit niet graag, maar nu
ben ik blij dat dit er was. Want zonder logo zou ik nu
niet kunnen spreken. In de kine ‘rokken’ ze me uit, zo
dat ik nu minder scheef zit. Ook hadden ze speciale
apparaten om mij te laten rechtstaan. In de ergo
probeerden ze me aan te leren om zelf te eten, maar
dit was uiteindelijk niet gelukt. Ik ben blij dat ze al die
moeite voor mij deden.” (Leen)

• “We kregen geen inspraak in de beginjaren.”
(Claudine)

• “Alles werd in onze plaats beslist.” (Peter)
• “In het begin moesten we volgen wat de
begeleiding zei. Pas later, toen ik al een heel eind
bij de volwassenen zat, mochten we beginnen
meebeslissen.” (Ingrid)
• “In ’t Spinnerytje hadden wij ook al een soort
bewonersvergadering.” (Bernadette)
• “Als kind viel dit tegen, maar in het middelbaar
mochten we bv. mee beslissen welke uitstappen
we gingen doen.” (Leen)
PETER VERMUYTEN | BARRIERE

(SEPTEMBER 1962 – 5 JAAR)

“Ik ben de derde in een gezin
van 7 kinderen. Ik kom
oorspronkelijk van Ranst.
Mijn familie zocht naar een plek
waar ik naar school kon.
Als kind mocht ik op vrijdag
naar huis en kwam ik op
maandag terug.
In mijn kinderjaren heb ik nog
samen tussen 2 kinesisten
kunnen stappen.”
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Kinesitherapie en logopedie in de beginjaren.

HULPMIDDELEN
Hulpmiddelen maken een wereld van verschil
In de voorbije zestig jaar was er een grote evolutie.
Uiteraard zien de rolwagens er nu heel anders uit,
maar ook de hulpmiddelen voor personen die moeilijk
kunnen spreken ... zijn heel wat veranderd.
“Sinds ik naar Savio kom, ben ik veel veranderd.
Ik kan nu heel veel dingen zelfstandig doen, mede
door al mijn hulpmiddelen. Zo heb ik een speciaal
hoorapparaat, dat ik trouwens maar kreeg in het
secundair, een rollator en een rolwagen. Waar ik
vroeger een gewone driewielfiets had, rijd ik sedert
enkele jaren met een elektrische driewielfiets, die me
veel vrijheid geeft. Ik kan met een aangepaste muis
op de computer en nog niet zo lang geleden heb ik
een speciale telefoon gekocht, waarmee ik zelf kan
bellen en de mensen heel goed versta en zij mij ook.
Voordien kon ik niet zelf telefoneren.” (Hilde)

CLAUDINE BOUDIN | BARRIERE

(SEPTEMBER 1962 – 3 JAAR)

“In ‘t Withuys verbleef ik in
‘t Vobootje en in het
Princessenhof.
Toen we wat ouder werden
gingen we op vakantie in de
Zandcluyse in Koksijde.”

“Toen ik vroeger wou praten met mijn vriendin die niet
goed kon horen, moest ik goed articuleren zodat ze
kon liplezen. Hoorapparaten bestonden nog niet. Als
ze wilde antwoorden moesten we raden wat ze wou
zeggen.
Toen ik klein was had ik nog geen rolwagen, enkel een
aangepaste stoel. Mijn eerste manuele rolwagen was
niet goed voor mij. Ik zat er absoluut niet goed in, maar
het was maar het enige middel.
Nu is alles afgestemd op mijn lichaam en ben ik blij
dat er zoveel is verbeterd. Ondertussen gebruik ik
een elektrische rolwagen, maar in het begin voelde
ik zoveel tegelijk: vreugde en geluk, maar ook
onzekerheid en angst dat ik het niet zou kunnen. Nu
kan ik niet meer zonder.
Ik leerde schrijven op een oude typmachine, nu typ ik
op mijn tablet. De therapeuten helpen ons om mee te
blijven met de nieuwe technologie.” (Ingrid)
“Ikzelf kreeg de kans om te leren werken met een
spraakcomputer. Maar iedereen begrijpt mij ook zo.
Dankzij mijn lichaamstaal en mimiek kan ik mij goed
redden. Voor mijzelf gaf een spraakcomputer geen
meerwaarde. Mijn omgeving en de logo dacht en denkt
daar soms wel anders over.
Vroeger had ik gewoon een duwrolwagen. De
elektronische rolwagen maakte me veel minder
afhankelijk.” (Bernadette)
“Toen ik nog thuis woonde had ik geen rolwagen. Mijn
ouders hebben mij toen overal naartoe gedragen.
Als we iets verder moesten, vervoerden ze mij in een
kinderwagen. In Savio kreeg ik voor het eerst een eigen
manuele rolwagen. Deze waren niet te vergelijken
met de rolwagens van nu. De rolwagens toen waren
heel simpel, maar indien mogelijk werden kleine
aanpassingen voorzien. Zo had ik een riem aan mijn
rolwagen, die zorgde dat ik rechter kon zitten.
Pas rond mijn dertigste had ik een elektrische
rolwagen met kinbesturing. Dit was een grote
verbetering voor mij, want hierdoor kon ik mij veel

zelfstandiger verplaatsen. Ik merk dat de techniek
van de elektrische rolwagens steeds verbetert, maar
dat betekent ook dat ik me steeds opnieuw moet
aanpassen.
Vroeger hadden we ook geen stalen verpleegsters.
Ik was al redelijk oud toen we deze ter beschikking
hadden. In 1993 ben ik samen gaan wonen met mijn
toenmalige man Freddy in de Lysterbesse. Hier kregen
we zelfs een Handymove, een soort stalen verpleegster
die geïntegreerd is in het plafond.” (Leen)
“Mijn vrijheid is mijn kinbesturing. Vroeger zat ik
steeds in mijn manuele rolwagen en was ik steeds
afhankelijk van anderen om mij te verplaatsen. Nu rij ik
waar en wanneer ik wil.
Een boek (en liefst één over paarden) kan ik bekijken
via een bladomslagapparaat die ik bedien met mijn
hoofd.
De rolwagens waren helemaal anders vroeger dan
nu. Het was een rechthoekig onderstel met 4 wielen
en enkel een gordel. Mijn armen werden tussen mijn
billen en mijn armleuning van de rolwagen gestopt,
maar dat was moeilijk. Nu zit ik met mijn armen en
voeten wat gefixeerd zodat ik meer controle heb op
mijn hoofdspieren en ik meer zaken zelfstandig kan
doen.” (Peter)
“Ik heb leren typen. Dankzij een hulpstuk dat op het
toetsenbord staat kan ik nu gemakkelijk de letters
die ik nodig heb intikken. Dit is heel handig voor mijn
vrijwilligerswerk.” (Jan)

GEERT MISSINNE | DAGCENTRUM

(JUNI 1963 – 5 JAAR)

Vroeger deden we wel
wat meer uitstappen dan
nu. Ik ben ook een tijdje
gaan werken naar koekjes
Bossuyt. Nu zorg ik voor
de recyclage i.s.m. de
groendienst en ga ik op
donderdagmorgen werken
in het wit-blauwe kruis ... ik
doe dit heel graag. Ik onderhoud er de plaatsen van de
hondjes. Op maandagnamiddag help ik in Biobello.
Ik ben vooral ook bezig met de stockage van werk in
opdracht. Als er een levering is van een bedrijf, help ik
deze uit- en inladen.
Als ik kan helpen met iets, mag je het me altijd vragen!
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PIONIERTIJD
HERINNERINGEN
“Ik herinner me nog goed dat we op sneeuwklassen
gingen. Dat was altijd heel leuk. Ook hebben we nog
met heel de groep in een huifkar gereden, wat ik
nooit zal vergeten. In de vakantie of in het weekend
ging ik naar de roodkapjes. Dit was een soort
jeugdvereniging, zoals de Chiro nu. Hier heb ik ook
veel leuke herinneringen aan overgehouden.
Ik weet ook nog dat de andere kindjes ooit hebben
gestaakt. Ik weet niet meer waarom, maar ze
kwamen gewoon niet af. Ik was er wel en zat toen
moederziel alleen in de klas. Nu is dat grappig, maar
toen kon ik er niet mee lachen. Bij mooi weer hebben
de opvoedsters toen een speciaal zwembad in de tuin
gezet, dat was altijd leuke waterpret.
Ik sprak eerder over Moeder Overste die in de keuken
werkte. Door haar werden we altijd goed verzorgd
en beetje bedorven bijna. Vaak gaf ze ons een koekje
of een snoepje en zei ze dat we het aan niemand
mochten zeggen. We hadden haar allemaal graag.”
(Hilde)

LIEVE VAN WAEYENBERGHE | NEERHOF

(OKTOBER 1963 – 11 JAAR)

“De tofste momenten die
ik hier al heb beleefd in
Dominiek Savio zijn de
Jumbo Run en de kampen
die ik meegemaakt heb met
het Klein Neerhof.”

“Toen ik in het beroeps zat, hadden we elke vrijdag
namiddag les van juffrouw Gita. Zij kon het ene mopje
na het andere vertellen en bracht altijd snoepjes mee.
De rode neuzen waren de lekkerste.
Nog een leuke herinnering was toen we met de trein
naar Lourdes gingen: een leuke groep en we hadden
heel veel leute.” (Ingrid)
“In het ‘creativiteitscentrum’, later het dagcentrum,
werkte ik graag in het kleiatelier bij Marleen Dewindt
en Magda Claes. Ik kon zeer fijn werken.
Ik behaalde ooit de 2de prijs in de Nationale wedstrijd
manuele expressie in Knokke-Heist in 1984 met het
werk ‘Fanfare’, organisatie Kiwanis Roeselare. In 1987
behaalde ik de 7de prijs in de Nationale wedstrijd voor
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mensen met een handicap in de categorie plastische
kunsten met het werk ‘Village people’, organisatie
Kiwanis Roeselare. Verder herinner ik me ook veel
leuke feestjes met leuke momenten aan de BBQ … En
leuke kampen!” (Bernadette)
KARIN VANSLEMBROUCK | DAGCENTRUM

(SEPTEMBER 1962 – 5 JAAR)

“Vroeger in het dagcentrum
deden we veel leuke
uitstappen. We gingen
regelmatig winkelen naar de
markt en gingen vaak bowlen.
Ik hielp vroeger ook elke week
tafels zetten in ’t Withuys om
daar dan met een grote groep te kaarten.”

“De Jumbo Run is iets wat ik nooit zal vergeten. Vanaf
mijn zeven jaar reed ik mee met de zijspan. Steeds
was ik doodop, maar het was ook heel leuk. Moe
maar content, zoals ze zeggen.
Tijdens mijn kinderjaren en ook als jongvolwassene,
mochten we regelmatig mee naar huis met de
opvoedsters. Vaak bij Saskia en Myriam. We bleven
er dan enkele dagen slapen. Ook met Trees mocht ik
soms mee na een schooldag.
Ook aan Holderdebolder heb ik nog steeds leuke
herinneringen.” (Leen)

Dit artikel kwam tot stand dankzij SAMENwerk!
De kasteelredactie, onder leiding van Marleen
Vanoverbeke, ging op zoek naar passende vragen.
De pioniers gingen in gesprek met hun individueel
begeleider en vertelden er op los.

Je betekent zoveel voor mij.
Hoe moet ik het in woorden vatten?
Je brengt zon in mijn leven.
Je bent me meer waard
dan bloemen, boeken
en geld.
Je doet me leven,
jij maakt me beter,
jij bindt me niet,
je maakt me vrij.
Tekst: Hilda Vandenabeele
Illustratie: Jolien Quintens

DOMINIEK SAVIO (BE)LEEFT!
ONTDEK, PROEF EN BELEEF HET DNA VAN DOMINIEK SAVIO
Onder deze titel kondigden we het opendeurfeest op 30 september 2018 aan.
Én het werd een topper. De woorden van onze gedelegeerd bestuurder, in ‘Beste vrienden’
bij het begin van deze Er Roert Entwat, gaven al een goede neerslag van het gebeuren.
We zijn heel trots dat er zoveel belangstelling was en dat we aan de buitenwereld konden
tonen waartoe we in staat zijn: heel veel creativiteit, talent, inzet, verbondenheid ...
Deze dag en de vele dagen, weken en maanden ervoor waren echt een voorbeeld van
‘SAMEN maken we het verschil’!
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Dankjewel voor
dit fijne
zussenmoment in de
sidecar!
Wat een knappe organisatie
zag ik vandaag. En op andere
momenten hoor ik veel over
de inspanningen die elk van
jullie leveren.
M E R C I !!!

2

ONTDEK

BELEEF

PROEF

Het was top!!! Heel veel
ex-collega’s en bewoners
teruggezien, leuke sfeer,
gezellig en het prachtige weer
erbovenop!! Dikke proficiat aan
de organisatie en aan de vele,
helpende handen!! Op naar
de volgende editie ...

Schitterend
feest!!
Dikke proficiat aan de
organisatie en aan de
vele helpende handen
S5
die zo’n groot feest
mogelijk maken!!
9
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1
Proficiat met de
organisatie van jullie
prachtig feest. Het was
voor de kinderen en voor
ons een zalige dag.
Dankjewel.

i

Domein Kasteel

3 8

S4

V

i
Vleterwonen

Het
was een top
feest, proficiat
aan alle handen die
dit mogelijk maakten, het was echt
indrukwekkend
!!!
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DOMINIEK SAVIO (BE)LEEFT!

ALS JE WAT JE KUNT, MAG DOEN
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EN ER IETS MEE IN BEWEGING

BRENGT WAT ZINVOL IS

DAN GA JE IN JEZELF GELOVEN

MEETELLEN IN DE GROEP

EN JE GEDRAGEN VOELEN

21

IN ‘T WITHUYS
Ze waren 14, 15, 16 jaar en begonnen hun loopbaan
bij Dominiek Savio. Ondertussen zijn we meer dan
40 jaar verder en kunnen ze al uitkijken naar een
welverdiend pensioen. Al die jaren werkten ze in
‘t Withuys in de keuken of in de schoonmaakploeg.
Geen groep medewerkers waar de manier van werken
tussen 40 jaar geleden en nu meer verschilt dan bij
hen.

DE MADAMS
•
•
•
•

Lieve Dewaele | 1974
Linda Staelens | 1976
Machteld Casteleyn | 1978
Linda Vannieuwenhuyse | 1978

Lieve werkt ondertussen als diensthoofd van
de schoonmaakploeg in ‘t Withuys. Machteld
begon in de keuken en ging daarna over naar de
schoonmaakploeg. De twee Linda’s hebben altijd bij
de schoonmaak gewerkt.
Via een ouder of een kennis die hier al werkte,
kwamen ze in Dominiek Savio terecht.

UURROOSTER
• In de beginjaren werd gewerkt met onderbroken
uren: van 7u30 tot 13u30 en van 16u30 tot 19u30.
• Elke morgen werden de 3 gangen schoongemaakt
met 3 personen. Materiaal: een kleine trekker, een
dweil en een blik om het water op te scheppen (ha
ja, met water gieten was noodzakelijk!).
• Ook op zaterdag werd gewerkt. ’s Morgens helpen
bij het ontbijt in de leefgroepen, de afwas doen en
wanneer de kinderen vertrokken, kon het kuisen
beginnen. Daarna pas begon het weekend.

UNIFORM?
De schorten, verplicht te gebruiken, waren eigen
schorten van thuis.
Soms vraagde de kledingstijl enige creativiteit.
In de jaren zeventig waren de olifantenpijpen een
mode- item. Hoe zorg je dat die niet nat worden?
Iedereen had wel zijn eigen methode: oprollen tot
boven de kuiten of in de kousen steken. (spijtig, foto’s
ontbreken)
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ZUSTERVRIJ MOMENT
Een leuk moment was de gezamenlijke boterham om
18u00 samen met de collega’s in de Vier Seizoenen.
Vaak waren daar gebakken patatjes of puree met
hesp en Kraft mayonaise bij. De zusters waren dan
in de kapel voor de vespers (avondgebed), wat voor
een ontspannen sfeer zorgde. De zusters waren
streng controlerend en jong als ze waren, hadden de
collega’s wel schrik van hen.

VERSE KOST
Er werd lekker gegeten, alles werd vers bereid.
Wiestje (conciërge en chauffeur) ging naar de veiling
en kocht grote bakken fruit en groenten van wat toen
voordelig te verkrijgen was. Iedereen van de ploeg
moest helpen om de tomaten, appels … te verwerken.
Vaste menu-items
• Koetongen werden vers gepeld. Geen leuk karwei!
• Donderdag was frietendag. Machteld stond van
8u00 tot 13u30 aan de frietketel.
• Op dinsdagnamiddag werd ijscrème gemaakt; een
werkje dat een de volledige namiddag in beslag
nam. Op donderdag werd het verse pudding
namiddag.

WEETJES
STRENGE REGELS

Er werd samen hard gewerkt en veel leute gemaakt.
Maar eigenlijk mocht niets, babbelen bijvoorbeeld
onder het werken werd berispt. Er was een strenge
controle door de zusters. De momenten dat de
zusters in de living van het klooster zaten (rechts van
de lift, waar nu de stiepelruimte is) waren momenten
van ontspanning voor het personeel.

“ER WAREN JAREN WAARIN WE
MEER UREN BIJ ELKAAR
WAREN DAN BIJ ONS GEZIN.”
VERPLICHTE MAALTIJD

De volledige personeelsploeg bleef hier eten. Het was
zelfs een (ongeschreven) verplichting. De kostprijs
werd van je loon afgehouden. Zelfs de dokters
specialisten kwamen eten; zij kwamen wel het laatst.
Dagelijks ging dat toen over zo’n 160 medewerkers in
‘t Withuys.

TRAKTATEN

Op dinsdagnamiddag was regelmatig het moment van
de ‘traktaten’. Dan waren de heer Favorel en juffrouw
van Biervliet naar Brussel. Vooral de kiné’s waarin
hierin de voortrekkers. Er was altijd wel iets om te
vieren: verjaardag, geboorte of een ander heuglijk feit.
Het personeel was vroeger meer één groep

BUSBEGELEIDING@INTERIM
Regelmatig werden de dames ingezet bij de
busbegeleiding. Ritten van 2 uur waren geen
uitzondering. De bussen waren oud, nog zonder liften
en zonder gordels. Kinderen en rolwagens moesten
manueel in en uit de bussen geholpen worden.
Ook de beenapparaten, die sommige kinderen hadden,
moesten aan en uit bij het verplaatsen met de bus.
Dit waren schoenen met ijzeren harnassen waarin
de kinderen konden staan. Die moesten uit zodat ze
konden zitten op de bus. De hulpmiddelen voor de
kinderen zijn nu echt veel beter, gelukkig.

CONTACT MET DE KINDEREN

Linda Vannieuwenhuyse - Linda Staelens - Machteld - Lieve

AFVALVERWERKING

Er ging ook niets van voeding verloren. Moeder Overste
‘moedertje’ was ‘bendig’, soms op een manier die door
de huidige HACCP-normen niet meer mogelijk zou zijn.
En met wat toch nog over bleef werden de zwijntjes
gekweekt. En het papier werd in de daarvoor geschikte
haard verbrand.
GROTE SCHOONMAAK

Dit was een intensieve periode. Zo werd het H. Hart
beeld, staand op een ladder, geschuurd. En één keer
per jaar waren alle rolwagens en fietsen aan de beurt.
Alle plafonds in de gangen waren eveneens een
jaarlijkse taak.

EVOLUTIE
De laatste twintig jaar kwamen gelukkig ook voor hun
dienst veranderingen ten goede. De eerste verbetering
was het gebruik van zwabbers en de kuiskar. Er kwam
een eerste elektrische kuismachine voor de gangen.
Die had wel nog een snoer en het gebruik was dus niet
zo gemakkelijk.
Na de komst van de heer Breyne kon, naargelang
het budget, de manier van werken professioneler
gebeuren. Sinds anderhalf jaar beschikken ze nu ook
over een afwasmachine in ‘t Withuys.

Vroeger waren de contacten met de kinderen intenser.
Het personeel van de dienst onderhoud kwam vaker
in de leefgroepen. Ze hielpen met het toilet en de
maaltijden van de kinderen. Door hun aanwezigheid
in de leefgroepen was er ook een goed contact met de
ouders.
Ze konden ook al eens mee op uitstap. Naar Koksijde
bijvoorbeeld, waar ze hielpen met kuisen.
Van die uitstappen naar Koksijde maakten ze gebruik
om de lekkere taartjes van een patisserie daar te
proeven. Lieve ging als kind al mee, wanneer haar
vader de bus bestuurde.
Nu kan dat allemaal niet meer, wat spijtig is.
De huiselijkheid is weg, de dames zien bijna geen
kinderen meer en kennen ze nauwelijks.
Toen ze nog in de leefgroepen kwamen voor de afwas,
konden ze de kinderen al eens iets aanleren door hen
te laten helpen en te tonen hoe het moest.
Ze zien ook een verandering in mentaliteit. De jongeren
zijn nu mondiger geworden. Af en toe zouden ze mogen
leren wat zuiniger te zijn. Sommigen hebben minder
respect voor het werk dat wordt gedaan. ‘Iets voor
elkaar doen’ mogen ze niet nalaten.
Linda, Linda, Lieve en Machteld: hartelijke dames
die positief in het leven staan en graag leute maken,
besluiten: We zijn hier wel nog altijd graag!

Dit artikel kwam tot stand in
samenwerking met de Kasteelredactie.
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DE WENSBOOM
In aanloop van het feest op 30 september
verzamelden we dromen ... Grote dromen, kleine
dromen, iedereen mocht dromen. Alle dromen (86
stuks) werden uitgehangen in de prachtige wensboom
aan het kasteel. Sommige kwamen uit, andere staan
nog open. Wie weet dat er nog dromen uitkomen…
Enkele leerlingen uit het lager vertellen over hun
droom en hoe hij in vervulling werd gebracht.

OP DE FIETS MET CHELSY
• Chelsy’s droom: samen met Nourreddine
en Alessio een fietstocht maken.
• Waarom?
“Ik wilde graag eens alleen met mijn vrienden
fietsen. Anders kan dat nooit.”
• De fietstocht ...
Samen met juf Céline en juf Ellen gingen de drie
vrienden op tocht. De andere kinderen volgden
turnles bij meester Michiel.
We reden op kleine ‘baantjes’ rond Gits en het was
die dag lekker warm.
• Andere dromen?
Ik zou graag eens Gers Pardoel willen zien!

Chelsey en (juf) Amy: twee dikke vrienden.

• Moest je lang nadenken over deze wens?
Natuurlijk niet, want ik mis mijn zus altijd.
En mijn droom is echt niet duur, hé!
• Wat deden jij en je zus allemaal op school?
Ze heeft veel gewerkt in de klas. Ze hielp ook alle
andere leerlingen in de klas. Ze gaf ook les. De
leukste les was rekenen. Meester had de blaadjes
gemaakt en mijn zus mocht alles uitleggen en met
iedereen helpen.
Tijdens de speeltijd ging mijn zus mee naar de
speelplaats en toonde ik mijn vrienden.
We wandelden ook toertjes samen.
‘s Middags mocht Amy blijven eten in mijn
leefgroep. Dat was leuk! De begeleidsters hadden
zelfs speciaal voor haar een vegetarische burger
besteld. Tof hé!
• Andere dromen?
Ik zou dolgraag eens met Niels Destadsbader op
het podium staan. Wie weet ...

NOG MEER DROMEN ...
De (fiets)vrienden. Drie, twee één ... START!

EEN BIJZONDERE JUF VOOR DE KLAS
• Chelsey’s droom: ik wil mijn zus Amy eens een hele
dag op school zien en haar eens als juf in mijn klas
hebben.
• Dé dag: mijn zus is ’s morgens met
de auto gekomen en ’s avonds zijn we samen naar
huis gereden.

24

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een aflevering van Blokken bijwonen.
Naar een optreden van Ariana Grande gaan.
Fietsen op een tandem.
Vliegen met een luchtballon.
Een duosprong uit een vliegtuig.
De Ghostrockers op school!
Ritje maken in een rallywagen.
Een rondleiding in de MNM studio’s.
...

Liefde is elkaar begrijpen
ook als het moeilijk is.
Liefde is elkaar knuffelen.
Liefde is met elkaar praten.
Verliefd zijn doet een beetje raar.
Liefde geeft een warm gevoel.
Liefde is een droom die uitgekomen is.
Liefde is met elkaar lachen.
Liefde kan ook bedroevend zijn.
Plagen is om liefde vragen.
Wat is het fijn om verliefd te zijn!
Tekst: Iris Lagrou
Illustratie: Kevin Debruycker

HET LAATSTE WOORD
Na de verhalen van onze pioniers en de collega’s van
de schoonmaakploeg ging de Kasteelredactie ook in
gesprek met diverse andere collega’s. De meesten
kwamen in dienst in de periode tussen 1975 en 1978
en ook zij zagen veel veranderingen.

AANWERVING
“Als kind kwam ik helpen tijdens de vakanties om de
planten water te geven. Mijn vader, Marc, was hier
leerkracht tuinbouw. Toen ik als jongere de warmte
op de Holderdebolder feesten meemaakte was ik
ervan overtuigd dat ik hier mijn droomjob zou vinden.
Een jaar was ik leerkracht in het lager onderwijs en
vanaf mijn tweede jaar in het secundair onderwijs als
godsdienstleerkracht in OV1.” (Tine Broucke)
“Mijn tante werkte hier. Toen ik twaalf jaar was
startte mijn vader bij de bouwploeg. In die tijd
mochten kinderen van personeelsleden in de vakantie
meekomen tijdens de werkuren van de ouder(s). In
1976 deed ik hier mijn stage als verpleegkundige.
In 1981 kon ik beginnen. Ondertussen werk ik als
zorgbegeleider binnen het dagcentrum van Gits.”
(Leen Casteleyn)

“Een sterk dalend leerlingenaantal in mijn vorige
school had tot gevolg dat er maar lesuren waren voor
een parttime. Ik was benoemd, dus stond ik op de
reaffectatielijst. In januari ’85 werd mij schriftelijk
gemeld dat ik parttime naar Gits moest komen
werken.” (Christine Bocksoen)

PERSONEEL
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“Tijdens mijn stage had ik ervaren dat het werken
met kinderen mij echt lag en ik was ook geraakt en
sterk geboeid door de zorgvraag van mensen met
een beperking. Mijn werk in het Stedelijk Ziekenhuis
heb ik bijgevolg opgezegd om op de vraag in te gaan
van Daniël Boedt om in de kleutertherapie te komen
werken. Ik heb er geen seconde spijt van gehad
… integendeel, ik heb het altijd als ‘mijn roeping’
ervaren.” (Marjolijn Vergote)
“Mijn papa was een goeie vriend van de heer Favorel.
Dank zij hem kon mijn zus hier een vakantiejob
beginnen. Toen ze onverwacht hiervoor verhinderd
werd mocht ik als 15-jarige in haar plaats komen. Zo
heb ik de ergotherapie leren kennen en heb ik voor
die opleiding gekozen. Ik had wel een baan toegezegd
gekregen in Nederland. In afwachting dat ik daar kon
starten kwam ik in Savio vragen of ik ondertussen
geen vrijwilligerswerk mocht doen. Na een korte
baabel kreeg ik te horen dat ik hier onmiddellijk kon
beginnen werken.” (Sonja Kersse)
“Ik deed mijn stage in Gits en in Spermalie. Eigenlijk
wou ik, als logopediste, het liefst in Spermalie Brugge
blijven werken. Ik had daar voordien 1 jaar gewerkt.
In die tijd was het traject Rumbeke (waar ik toen
woonde) - Brugge lastiger dan nu, de snelweg lag
er nog niet. Daarom diende ik mijn kandidatuur ook
hier in. Na 41 jaar heb ik nog altijd geen spijt dat ik de
keuze maakte om toch in Gits te starten.” (Monique Wils)

Monique Wils - Roos Dejonckheere - Marleen Maertens - Marjolijn Vergote - Alain Faes - Leen Casteleyn
Katrien Vandecasteele - Liesbeth De Vriese (niet op de foto: Tine Broucke & Sonja Kersse)

naargelang de vraag. Nu is er een grotere toestroom
van leerlingen met emotionele problemen, ASS, ADHD,
GES. Er zijn minder kinderen met zware aangeboren
fysieke beperkingen zoals spina bifida … Dat is
vooral te wijten aan de mentaliteitswijzigingen in de
samenleving algemeen. En andere doelgroepen vragen
dus andere ontwikkelingsdoelen.” (Christine Bocksoen)
THERAPIE EN HULPMIDDELEN

DE ECHTE START
“Ik voelde mij meteen thuis want ik had stage gedaan
in Dominiek Savio. ’s Morgens kwam een meneer
binnen in de kleutertherapie, die de kindjes een
schouderklopje gaf en aan elk van de medewerkers
een hand. Hij vroeg wie ik was en wat ik hier deed. Ik
werk hier sinds vandaag meneer. Het bleek Directeur
Favorel te zijn!” (Marjolijn Vergote)
“Toen ik startte in ’76 dacht ik als ergotherapeut te
kunnen starten in ‘t Withuys. De heer Van Cappel
stuurde mij naar ‘boven’ wat voor mij een desillusie
was. ‘t Withuys secundair waren de meisjes en ‘boven’
of Kasteel waren de jongens.” (Alain Faes)
“Mijn eerste werkdag hier was op een donderdag en
meester Daniël was ziek. Ik moest zijn klas opvangen.
Ik voelde mij voor de leeuwen gegooid. Het was mijn
eerste contact met kindjes met een beperking. Ik
werd door niemand voorbereid. Ik was emotioneel
ondersteboven! En… bovendien werd ik door een
bepaalde leerling zo uitgedaagd, dat ik naar huis
ben gereden en dacht ‘daar ga ik nooit meer terug’.
Gelukkig deed ik dit niet, want hier beleefde ik de
prachtigste jaren van mijn leven!” (Christine Bocksoen)
“Voor velen was de introductie in Savio: hier is de
locatie waar je kunt beginnen. Voor de invulling van
je taak was je zelf verantwoordelijk, vaak ook voor de
aankoop van het nodige materiaal. Die eerste weken
waren niet onverdeeld een succes. Voor anderen was
dat dan weer helemaal anders.” (Monique Wils)

DE (R)EVOLUTIES
BASISONDERWIJS

“De grootste verandering, ook voor mij, was de
vervanging van oude typemachines door computers.
Ook de structuur van de lagere school evolueerde

“Verandering is een constante in die 40 jaar dat ik in
Dominiek Savio werk … maar naar mijn aanvoelen,
gaat het de laatste 20 jaar sneller dan ervoor.
Zich aanpassen aan veranderende zorgvragen,
innovatieve evoluties, wijzigende overheidsrichtlijnen
... is de rode draad binnen de werking van Dominiek
Savio: we gingen telkens onvermoeibaar nieuwe
uitdagingen aan.
Vroeger moesten we uit noodzaak vaak twee leerlingen
tegelijk plannen voor hun kinesitherapie. Er werd
wel een goede match gezocht zodat beide leerlingen
toch een degelijke therapie kregen. We hadden het
grote voordeel dat een kinderverzorgster, verbonden
aan de therapie, meehielp bij het aan- en uitdoen van
schoenen ... en de kinderen stimuleerde om verder te
oefenen tijdens hun verplaatsingen en in de leefgroep.
De kennis in onderzoek en behandeling werd door de
jaren heen verbreed en verdiept. De evolutie naar een
vraaggestuurd, nog meer geïndividualiseerd aanbod, is
een dankbaar gegeven.
40 jaar terug was er maar een beperkt gamma aan
orthopedische apparatuur, verplaatsingshulpmiddelen,
ADL- en communicatiehulpmiddelen op de markt.
Op vandaag kunnen we mits een goed onderbouwde
motivering een brede waaier aan individueel
aangepaste hulpmiddelen aanvragen, die bijdragen
tot de ontwikkeling en autonomie van leerlingen/
cliënten.” (Marjolijn Vergote)
“Toen ik startte waren er nog geen aparte lokalen voor
logopedie. Ik kreeg een klein hoekje in het lokaal waar
tuinbouwlessen werden gegeven. Het was zoeken
naar een stil moment, noodzakelijk voor de logopedie,
tussen de levendige momenten in de tuinbouw.
De komst van de computer en de expertise die we
ondertussen hebben opgebouwd in het gebruik hiervan
als communicatiemiddel blijft een baanbrekend
gegeven.” (Monique Wils)
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HET LAATSTE WOORD
“De ergotherapeutische dienstverlening was
zelfbedruipend. We gingen op zoek naar geschikt
materiaal. Aangezien we altijd kozen voor
geïndividualiseerde therapie, zorgden we ook voor de
nodige aanpassing. Daarvoor konden we terecht bij
WAAG (nu Orthotaal). Het aanbod van de WAAG was
toen wel beperkt.” (Sonja Kersse)

er altijd een nadienst vanuit Dominiek Savio die
openstaat voor iedereen.” (Sonja Kersse)

CONTACTEN MET DE OUDERS

“Mijn vader vindt De Stille Bron één van de mooiste
verwezenlijkingen van de laatste jaren. Dat kan ik
alleen maar beamen. Het tweejaarlijks gebeuren
op deze locatie helpt enorm als positief deel van
de rouwverwerking. Pijn en afzien bij leerlingen is
moeilijk om te zien.” (Tine Broucke)

“In het MPI is veel snel veranderd. De dienst zorg
was progressiever dan onderwijs. De invoering van
het semi-internaat was positief om het contact met
de ouders vlot te houden aangezien de kinderen nu
dagelijks naar huis konden en er toch voldoende
ruimte was voor de nodige therapie. In elke leefgroep
was er een telefoon. En de deuren stonden hier altijd
open.” (Roos Dejonckheere & Marleen Maertens)

“Een bloemetje, een knuffel op het graf, naar de
uitvaart gaan, de familie laten weten dat je aan hen
denkt ... is vaak het enige wat je kan doen. In de klas
werken we met de ‘rouwkoffer’, muziek, verhalen.
Om de twee jaar ga ik ook naar de herdenkingsviering
in d’ Oude Melkerij en dan in stoet naar De Stille Bron.
Dit is een heel intens moment om onze overleden
leerlingen, cliënten en collega’s te herdenken.”

“Het rechtstreeks contact met de ouders werd altijd
gestimuleerd. Er verliep wel veel via de sociale dienst.
Niettegenstaande de groepen toen groter waren
(18 à 20 p/leefgroep) was er voldoende contact om
gezinsgericht te werken.
Ouders werden uitgenodigd op de nabespreking
van het jaarlijks team van hun kind, de
informatienamiddag. Dat groepsgericht werken is
later geëvolueerd naar individueel gericht werken.
Aanvankelijk was het opzet dat de ouders zich veilig
moesten voelen. Wanneer later, vanuit pedagogisch
oogpunt, de werking individueel gericht werd, kwam
de persoon met handicap in het middelpunt.” (Liesbeth

(Christine Bocksoen)

De Vriese)

Bij verschillende personeelsleden zijn de twee zware
jaren waarin er vier kinderen heen gingen bijgebleven.
Dat was zeer intensief en ze voelden zich van heel
nabij betrokken. Dat is trouwens altijd zo geweest.
Vroeger ging wie ernstig ziek was minder vaak naar
het ziekenhuis. Ze verbleven hier en werden ook hier
verzorgd. Er was een goeie wisselwerking tussen
ouders, cliënten en begeleiding.
Bij de kinderen werden de andere kinderen er een
beetje buiten gehouden. Men wou niet overdrijven
bij de verwerking. Er was wel aandacht voor de
draagkracht van het personeel, het gevoel van ‘samen
dragen’ was de leidraad.

VERWERKING VAN HET OVERLIJDEN
VAN CLIËNTEN
In Dominiek Savio heeft men gaandeweg geleerd hoe
om te gaan met afscheid nemen. Vaker dan in andere
scholen worden kinderen en jongeren geconfronteerd
met het overlijden van een klasgenootje. Ook bij de
volwassenen is het rouwproces een onderdeel van
hun leefwereld.
“Toen ik jonger was kon ik moeilijker mijn gevoelens
delen. Vooral het ‘afzien’ was niet gemakkelijk te
plaatsen. Vroeger organiseerden de ouders een
mis ter herinnering aan de overledene, maar de
medeleerlingen werden niet uitgenodigd. Nu is
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Heks en haar leerlingheksen. (Juf Christine)

DE LEERLINGEN
“Ik heb nog altijd gemotiveerde leerlingen. Ik geef les
in OV1 in de leerlijn CSO (16-18 jarigen), deze opleiding
vervangt de vroegere opleidingsvorm 3. Vroeger
kwamen die jongeren wel vlotter in het gewoon
arbeidscircuit. Nu blijven de jongeren op school tot er
plaats is in een dagcentrum.” (Tine Broucke)
“De leerlingen zijn mondiger geworden maar dat is een
goeie zaak.” (Christine Bocksoen)

A TRIP DOWN MEMORY LANE
Op de vraag of er anekdotes of gevoelens zijn die een
sfeerbeeld kunnen schetsen van werken op Savio 40
jaar geleden kregen we een tsunami aan antwoorden.
De meeste ervaringen zijn door iedereen gedeeld.
• Op het domein Kasteel, bij de jongens was het
minder gezellig dan ‘beneden’ in het Withuys
• Starten ‘boven’ ging meestal gepaard met
gemengde gevoelens. In het Withuys was er voor
de groepen personeel een groter teamgevoel.
Op het Kasteel moest je veel meer je eigen weg
zoeken.
• De gehuwde vrouwen kregen in een
overgangsperiode bijzondere maatregelen
toebedeeld. Zo moesten ze bijvoorbeeld geen
nachtdiensten meer doen en moest de echtgenoot
mee wanneer ze mee wilden op sneeuwklas of
naar Koksijde. Ook na die periode werd gepolst
naar privé situaties.
• Een courante vraag bij een sollicitatie: “Ben je al
‘in kennis’? Wanneer ben je van plan te trouwen?”
Dat laatste deed je best niet de eerste twee jaar
want zolang zou het duren voor je voldoende was
ingewerkt. Samenwonen was uit den boze!
En van zuster Maria kreeg je daarbij de vraag: “Niet
geïnteresseerd om in het klooster te treden?”
Na indiensttreding was een maand gratis
(om je in te) werken geen uitzondering, eerder
normaal.
• In de jaren dat de lonen per cheque werden
uitbetaald kon het personeel maandelijks langs
bij de heer Favorel om die, na een gesprekje, te
ontvangen.

• Monique nam op haar eerste dag stage innig
afscheid van haar verloofde. Hij zou die dag voor zes
maanden vertrekken op legerdienst in Duitsland. De
locatie was minder goed gekozen: vlak voor het
bureau van juffrouw Van Biervliet. Monique kreeg te
horen via juffrouw Top dat ze dat in de toekomst
beter niet kon doen waar de leerlingen dit konden
zien.
• De woonbegeleiders hadden (zoals de
schoonmaakploeg) gesplitste diensten. In de jaren
70 werden nog 40 uren gewerkt per week. Ook de
therapeuten klopten vele uren. Er werd therapie
gegeven van 8 uur tot 18 uur, met alleen een uur
middagpauze als onderbreking. Indien het nodig was
werd tot 20 uur gewerkt.
• De therapeuten gingen al eens vrijwillig mee naar
Koksijde. Tijdens de sneeuwklassen in MaloJa kon je
rekenen op 8 uur per dag aangerekende werkuren,
de rest van de uren waren ook ‘vrijwillig’. Gelukkig
waren die 8 uur op zondag ‘later te recupereren’
overuren.
• Toch zorgde de saamhorigheid tussen de
verschillende diensten voor de nodige ontspanning.
Er werd vanuit verschillende hoeken op vrijwillige
basis veel georganiseerd. De legendarische
kerstfeestjes bijvoorbeeld, die Daniel Bens en Marc
Vermandere in elkaar knutselden. Iedereen, ook de
leerkrachten, nam hieraan deel. Zelfs zuster Liliane
liet dan regelmatig haar leuke kant zien.
• De opvoering van de Bolero in Knokke, de
georganiseerde cyclocross voor het personeel
en andere vele sportactiviteiten blijven in ieders
geheugen.
• Roos, Marleen en Katrien gingen elk jaar in
augustus op uitstap met de heer Favorel. ’s Avonds
werd hen dan meegedeeld in welke leefgroep ze het
volgende schooljaar zouden werken.
• In de loop van de jaren 80 is veel veranderd. Er
kwamen individuele slaapkamers. Er werd veel
verhuisd. Naarmate de volwassenenwerking (gestart
in 1976) groeide kwam de noodzaak aan meer
lokalen voor hen.

• Jeans waren uit den boze.
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HET LAATSTE WOORD
ZIJN ER EVOLUTIES DIE JULLIE
TOEJUICHEN?
“Werken met jongere collega’s vind ik een echte
winst. We leren van elkaar. Vroeger was ik
gereserveerd bij oudere leerkrachten. Nu is er een
goeie samenwerking tussen oud en jong! Nu heb
je ook heel veel ondersteuning binnen de klas door
therapeuten, verbonden aan onderwijs. Vroeger
werkte je op je ‘eilandje’…” (Christine Bocksoen)

SECUNDAIR ONDERWIJS
Marc Broucke startte zijn loopbaan in Dominiek Savio
in 1970 en was als leerkracht secundair aan de slag
tot in 2008. In zijn beginjaren was de opleiding voor de
jongens en meisjes nog strikt gescheiden.
In 1970 was het secundair onderwijs ingedeeld in
twee afdelingen, zowel bij de jongens als de meisjes:
lager TSO en BSO. Binnen het BSO bij de jongens
gaven ze fijne mechaniek, metaal en tuinbouw. Marc
gaf les tuinbouw. Het nodige materiaal werd besteld
door de leerkracht die zelf invulling gaf aan de
opleiding. Dat was niet evident, want in die tijd waren
er heel wat leerlingen met dysmelie, een lichamelijke
handicap gekenmerkt door misvorming (bijv. ‘korte
armpjes’) of afwezigheid van één of meer ledematen.
Het KB van 28 juni 1978 bracht de omschrijving van de
types en organisatie van het Buitengewoon Onderwijs.
(8 types waarvan type 4 is aangepast aan de
opvoedingsbehoeften van kinderen en adolescenten
met lichamelijke gebreken).

Marjolijn Vergote: “Dominiek Savio ... mijn ‘roeping’.”

“Vroeger sliepen de internen in slaapzalen… nu heeft
iedere jongere/volwassene een eigen kamer/studio.
Vroeger was er een strikte scheiding jongens-meisjes
vanaf het secundair, relatievorming was taboe. Nu
kunnen koppeltjes samenwonen en zelfs huwen.
Iedere dienst is beter uitgerust om kwaliteitszorg
te kunnen bieden. Het betuttelen/ klein houden is
geëvolueerd naar een empowerende aanpak waarbij
leerlingen/bewoners maximaal hun mogelijkheden
tot ontwikkeling brengen. De kwaliteit van ons lager
en secundair onderwijs ging in stijgende lijn vooruit
en ze krijgen nu maximaal kansen om hun talenten te
ontwikkelen.” (Marjolijn Vergote)

Thomas Maes, Rosette Derhore, Lies Strobbe, Joke
Sadonis, Carolien De Rechter, Gaston Van Peteghem
& Sofie Martens hebben genoten van
de soms leuke chaos tijdens een interview.
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Na het overlijden van de eerste directeur werd Paul
Verhaeghe directeur (1983-1991). Hij behoorde tot
de eerste lichting licentiaten orthopedagogiek die
aan de RUG afstudeerden. Tijdens zijn ambtstermijn
kende het secundair onderwijs zeer moeilijke tijden.
Dat kwam vooral door het dalend aantal leerlingen
waardoor een serie maatregelen zich opdrong.
Nieuwe afdelingen werden opgericht andere dan
weer definitief afgebouwd. Daarenboven staken er
nieuw elementen de kop op: de roep om integratie in
het gewoon onderwijs (GON) en de inclusiegedachte.
Directeur Lode Bogaert (1991-2006) bracht terug
orde op zaken. Er was ruimte voor vernieuwing en
herstructurering van het buitengewoon onderwijs met
een aanzet tot samenwerking met de ‘gewone school’.
Het handelingsplan kreeg vorm vanaf 1997: duidelijk
op papier zetten hoe men een leerling individueel een
aangepast programma zou aanbieden en waar en
waarom men moest afwijken van het ‘gewone’ traject.
Marc is vol lof over directrice Taziana Pyson die sinds
2006 directeur is. Zij is een dame met een sterke
persoonlijkheid en een brede pedagogische basis.
Met grote luisterbereidheid brengt zij de vernieuwing
nog tot een hoger niveau.

VOORUITBLIK
Naar aanleiding van ons 60 jaar hebben we nagedacht over de toekomst:
wie willen we zijn voor de personen met een handicap en hun sociaal netwerk die
op ons beroep doen. We hebben hiervoor 6 kernwoorden afgelijnd.
We streven verder naar kwaliteitsvolle en vraaggestuurde zorg waarbij we het
PERSPECTIEF van de persoon met een handicap centraal plaats.
Een professioneel en multidisciplinair team zoekt hoe ze jou kan ondersteunen in
het waarmaken van jouw eigen droom.
We hebben hierbij aandacht voor ieders eigen verhaal. We beluisteren jouw
verhaal, jouw dromen. We gaan na wat jou typeert, jouw eigen smaak is en
zoeken hoe we samen jouw leven kunnen KRUIDEN.
Hierbij blijf je wel de regie voeren.
We doen dit vanuit een houding van BETROKKENHEID. We bieden de nodige
warme zorg en ondersteuning aan, maar geven je hierin ook de nodige ruimte.
We zoeken hierbij naar VERBINDING. Verbinding met jou, jouw familie, andere
belangrijke personen ... Maar ook verbinding binnen Dominiek Savio, tussen de
verschillende diensten, medewerkers ... We zoeken actief naar samenwerking
met anderen binnen de samenleving: kinderopvang, gewoon onderwijs, andere
dienstverleningen ... We geloven dat we meer kunnen bereiken met gebundelde
krachten en geloven in solidariteit.
We hechten belang aan EXPERTISE en deskundigheid. We zoeken naar nieuwe,
vooruitstrevende oplossingen waardoor we een nog beter antwoord op jouw
vragen kunnen geven. We waken er over dat het over duurzame oplossingen
gaat.
We doen dit vanuit een gedrevenheid. We realiseren ons dat het niet altijd zal
lukken of dat je wel eens zal struikelen. Maar we helpen jou om terug op te
staan, we helpen je zoeken naar andere mogelijkheden ...
We helpen jou om met de nodige VEERKRACHT in het leven te staan.

DOMINIEK SAVIO vzw
Koolskampstraat 24
8830 Hooglede-Gits
051 230 611
dominiek-savio.be
info@dominiek-savio.be

