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Kunst krijgt zijn belang en zijn plaats in Dominiek Savio. 

 

In onze groep, de volwassenenwerking Gits, tellen wij vele 

kunstenaars. Er zijn woordkunstenaars, beeldhouwers, 

tekenaars, schilders, dansers en kantwerkers. 

Professionelen houden hier ook al eens halt. Getuige   

hiervan de schilderijen van ‘Rinus Van de Velde’ aan de   

ingang van de Boomhut in de Reke.  

We zijn daarom ook trots dat we dit werkjaar op zijn minst 

al twee tentoonstellingen kunnen aankondigen.  

Vind de tips in deze nieuwsbrief! 

We werken naar een einde toe en hopen op een nieuw begin. 

Moge deze laatste maanden voor elk van jullie dagen zijn vol 

warmte, goed gevoel en  vriendschap. 
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EEN NIEUW BEGIN — GREET 

Beste collega’s en bewoners. 

Kiezen is altijd een beetje verliezen … 

Na 29,5 jaar van de gemeenschap van Dominiek 

Savio afscheid nemen, valt mij toch een beetje 

zwaar. De herinneringen zijn mooi en om nooit te 

vergeten. 

Af en toe een lach en een traan, een grapje en 

een serieuze babbel, leuke en minder leuke 

boodschappen geven … 

Telkens samen met jullie én de vrijwilligers op 

pad gaan en zoeken naar goeie oplossingen voor 

de vele levende vragen bij jullie, heb ik altijd    

gezien als een uitdaging. 

Bedankt voor alles! 

Greet Ghesquière 

 

Jenka Vandenbroucke volgt 

Greet Ghesquière op als  

coördinator van de  

vrijwilligersdienst. 

PiKANT! 

Inspiratie voor 

cliënten en 

medewerkers 

Op 26 augustus 

trokken we naar 

Moorsel bij Aalst 

met cliënten uit 

het atelier       

‘kant-textiel’.                

We bezochten PiKANT!, een tentoonstelling rond     

kanten kledij en accessoires doorheen                 

de eeuwen.  

We bewonderden de kantwerken van vroeger tot 

nu, van kledij tot echte kunstwerken.  

We vonden bovendien heel veel inspiratie voor 

onze tentoonstelling van kantwerken in maart 

2020.  

Schrijf het alvast in je agenda! 

Deelnemers: Magda Pollet, Lieve Keereman,   

Dorine Vyvey, Lindsey Suvee, Christine 

Deschacht, Rosa Hoornaert, Lies Strobbe,       

Marijke Danschotter, Lieve Van Astele, Karin   

Notebaert, Trui De Brauwere,  Katalien Guilbert, 

Daphne Cosaert, Els Pattyn 

Greet was aangenaam verrast bij het zien van de vele   

mensen die op een gepaste manier afscheid wilden nemen.  

Kon dat beter dan met een schoon boeket bloemen? 
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BACK TO THE FUTURE 

Paradanszo 3e Dansgala  

De dansgroep Paradanszo is goed gekend in   

Dominiek Savio. Op de foto’s van hun website en 

facebook herkennen we veel mensen uit Savio: 

medewerkers, jongeren en volwassenen, cliënten 

en ex-cliënten en hun familieleden. 

Ook Lies en Sofie van de Kasteelredactie dansen 

mee. Wanneer ze ons uitnodigden voor hun  

dansgala konden ze hun enthousiasme niet   

wegsteken. We hebben hen op de redactieraad 

honderduit laten vertellen. 

“Het dansgala is maar om de drie jaar omdat het 

veel werk is om alles voor te bereiden.  

Samen tellen we 40 leden, verdeeld over               

4 groepen: do = beginnersgroep —                         

re = gevorderden — mi = tweede groep en             

fa = 3e groep 

We dansen om de veertien dagen 1 uur, of 2 uur 

wanneer je in twee groepen danst. Vanaf          

augustus wordt gevraagd wie zeker zal mee    

dansen op het gala. Vanaf dan krijgt iedereen ook 

een vaste plaats in de groep. 

De laatste maanden repeteren we elke week, 

sommigen 1 uur en wie dat wenst 2 uur. Er wordt 

individueel geoefend bij bepaalde beperking, of in 

kleinere groepen en nu de laatste weken ook met 

de volledige groep. Soms gaan we zelf op zoek 

naar een eigen manier om een choreografie te 

kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee vaste lesgevers, Sarah en Carine . 

Daarom ook is er drie jaar nodig. Om met twee 

mensen al die dansen uit te vinden en aan       

iedereen aan te leren. 

We krijgen een vaste danspartner. Soms hebben 

we 2 of meer danspartners. Zo heeft Lies er twee. 

We dansen per paar, maar als we met oneven 

personen zijn kunnen we ook apart verder doen. 

Tijdens het dansgala veranderen we de kostuums 

voor elke dans. Het gaat er achter de schermen 

heel druk aan toe. Daar staat ook uitgetekend 

waar we moeten staan, zo dat we in de juiste    

volgorde op de dansvloer komen. Er is één      

iemand die alle dansen moet kennen om alle 

dansers in de juiste volgorde te kunnen zetten.  

Wanneer we een foutje maken tijdens het  

optreden moeten we gewoon doordoen. Het is de 

moeite om te komen kijken. De mensen komen 

graag terug naar ons dansgala.” 

Lies oefent apart met Carine. 



 

 4 

DE STILLE BRON 

Sinds een paar jaar ben ik de toezichtster van de 

Stille Bron. Ik ben daar heel fier op. En ik doe dat 

heel graag! 

De Stille Bron is een monument met witte keien ter 

ere van de overledenen. Op die keien staat de naam 

van de mensen van Dominiek Savio die overleden 

zijn. Die plaats is heel uniek voor Dominiek Savio.  

Het is een heel mooi domein. Vooral rond Pasen is 

het heel mooi wanneer de paasbloemen bloeien. 

Twee jaar geleden is er een renovatie gebeurd en ik 

had daar ook inspraak in. Sindsdien staat daar een 

mooie tafel op mijn hoogte gemaakt. De familie en 

de vrienden van de overledenen zetten daar mooie 

bloemstukjes op. En ik merk dat er tegenwoordig 

heel wat mensen komen met mooie bloemstukjes. 

Leen Casteleyn zorgt altijd voor een zelfgemaakt 

bloemstuk in een pot. Ik wil haar daarvoor danken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms gebeurt het dat ik mag uitleg geven aan    

bezoekers over de Stille Bron. 

Daar ik niet alleen naar de Stille Bron kan, gaat  

Wesley Clarysse met veel plezier altijd mee met 

mij. Wij doen dat twee keer per week. Ik ben hem 

daar zeer dankbaar voor. 

Op donderdag zit ik aan de computer en ik typ dan 

naar Eric de directeur om de stand van zaken door 

te geven. En hij zorgt dan dat de groendienst het in 

orde brengt. 

En ik krijg dan elke week een dankwoordje van 

Eric. Ik ben daar heel blij mee. 

Rosette Derhore 

AFSCHEID 

DE WOLKEN ZULLEN DE VORM VAN ONZE HERINNERINGEN AANNEMEN 

In september 2019 namen we ook  

afscheid van:  

Heidi Lombaert 

Arbeidsbegeleider dagcentrum Gits                                            

°1979 - 2019 
 

Christine Velle 

Vleterwonen en ex-bewoner Montmartre                  

°1958 - 2019 

Karin Vanslembrouck 

Cliënt dagcentrum Gits 

°1957 - 2019 

Bernadette Vandekerckhove 

Cliënt wonen Pomphuys 

°1948 - 2019 
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 Week van NAH 

Koen Vanhoutteghem schreef een mooi    

gedichtje naar aanleiding van de week van 

NAH. 

Durf eens te gaan 

Durf eens te gaan naar 

Voor een waardig bestaan 

Zonder achterom te gaan kijken  

Wat je in het verleden kon maar 

Naar wat je nu al hebt kunnen bereiken 

Dankjewel Voetje voor Voetje! 

Dankzij Voetje voor Voetje konden we twee 

aangepaste stoelen aankopen. 

Deze zijn ergonomisch voor onze cliënten. 

Zo zorgen we ervoor dat ze op een          

aangename manier hun taken kunnen   

uitvoeren in het dagcentrum. 

Bedankt aan Voetje voor Voetje voor de  

ondersteuning! 

WIST JE DATJES  

Eén en al OOR 

Een maand lang stond een gigantisch oor in de Passage. 

Op 15 oktober was het de dag van de spirituele zorg.  

Pastoraal medewerker Ann Dobbelaere nodigde ons uit:   

“Ga eens langs bij het oor en maak een foto om weer 

te geven wat LUISTEREN voor jou betekent.  

Bedenk daarbij een mooie zin.” 

Met een waslijn van foto’s kwamen we van elkaar  

te weten wat we verstaan onder écht luisteren. 

AhA | ART helemaal ANDERS 

4 kunstenaars uit Torhout en 

16 kunstenaars uit Dominiek Savio 

werken samen aan een tentoonstelling 

die loopt in december 2019 en januari 2020 

 

 

Ann Dobbelaere volgt Bert op als 

pastoraal  medewerker 

Pastoraal medewerker 
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En dan is het wachten tot er centen beschikbaar zijn. 

De sociale dienst van DS zal Sara en haar mama helpen. 

De Regionale Prioriteitencommissie  wijst het budget toe. 

Een multidisciplinair team heeft het over B en P waarden. 

Er is aandachtig gekeken en geluisterd tijdens het rollenspel. 

Er zijn veel diensten en mensen nodig om een      

persoonsvolgend budget rond te krijgen. 

In ons voorbeeld ging het over een budget voor wonen. 

Bart Sabbe heeft de vragen beantwoord. 

We hebben vooral begrepen dat we veel geduld moeten    

hebben. 

BEWONERSDEBAT 

Op vraag van de Gebruikersraad is er op woensdag 23 oktober een bewonersdebat gehouden. De vraag 

was om wat meer uitleg te krijgen over ‘Persoonsvolgende financiering: Hoe betaal ik mijn zorg’ en over 

‘Naar een ander systeem: van persoonlijke bijdrage naar woon– en leefkosten’. 

Dit was het onderwerp van het eerste gedeelte. 

De sociale dienst mutualiteit stelt het ondersteuningsplan op. 
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Eric heeft daarna nog eens de belangrijke principes   

herhaald. Deze principes zijn afgesproken samen met de 

leden van de gebruikersraad: 

 Een eerlijke en betaalbare prijs 

 Solidariteit 

 Een transparant en eenvoudig systeem 

Het tweede gedeelte ging over 

de kosten die wij hebben: Wat 

betalen wij allemaal en met 

welke middelen betalen we? 

Eric Van Parys heeft mooi    

uitgelegd hoe dat nu is.  

Wat wij nu in Dominiek Savio 

betalen is de persoonlijke    

bijdrage. 

De cliënten van De Molenreke luisteren aandachtig. Bij 

hen zal de eerste test starten. 

Daarna zal ook een proef komen bij andere groepen. Na 

elke test zal bekeken worden wat nog beter kan.  

We willen zeker die belangrijke principes in het oog    

blijven houden. 

Betaalbaar leven en wonen in Dominiek Savio voor    

mensen met een persoonsvolgend budget. 

Van persoonlijke bijdrage naar Woon– en Lee:osten 

Wat betalen we met onze inkomensvervangende tegemoetkoming  

en met onze integratie tegemoetkoming? 

Lieven Libbrecht had het over 

hoe de kosten zullen berekend 

worden in het nieuwe systeem:  

Welke kosten we met ons                   

persoonsvolgend budget zullen 

kunnen betalen en welke kosten 

we met de tegemoetkomingen 

zullen betalen. 

WOONKOSTEN 

Vergoeding voor: 

 Kamer / studio 

 Gemeenschappelijke 

ruimtes 

 Water, verwarming, 

elektriciteit 

 Normale en kleine 

herstellingen 

 Brandverzekering 

 Patrimoniumtaks 

LEEFKOSTEN 

Vergoeding voor: 

 Eten en drinken 

 Aansluiting TV en  

internet 

 Inrichting kamer 

 Persoonlijke was 

 Medicatie 

 Kleding, … 

 Vervoer,               

ontspanning 

 Abonnementen,    

verzekeringen 

VANAF 1 JANUARI 2021 KRIJGEN WE EEN         

ANDER SYSTEEM: WOON– EN LEEFKOSTEN 

Tenslotte is de PLANNING meegedeeld: 

1 april of 1 juni 2020: Test in De Molenreke 

1 september 2020: proef bij andere groepen 

Bijsturen na elke test of proef 

1 januari 2021: definitieve start woon– en         

leefkosten 



 

 

KALENDER | ACTIVITEITEN 

NOVEMBER 

maandag 4 Wattage: Muzikale activiteit 

vrijdag 15 Kaas– en wijnavond Balans 

zaterdag 16 Herdenkingsviering  

woensdag 20 Wattage: Kaarting  

zaterdag 23 Boccia GIDOS  

zaterdag 23 Lichtjestocht 

woensdag 27 Wattage: Quiz ‘wist je datjes’ 

DECEMBER 

zondag 1 Kerstmarkttocht Voetje voor Voetje 

woensdag 4 Gebruikersraad Gits 

donderdag 5 Bewonersvergadering Lysterbesse 

vrijdag 6 Kerstshopping Lysterbesse 

dinsdag 10 Kerstshopping Balans 

woensdag 11 Kerstshopping Contrabas 

vrijdag 13 Wintermarkt dagbesteding 

maandag 16 Kerstfeestje Contrabas 

dinsdag 17 Kerstfeest Balans 

woensdag 18 Wattage: VW Gits kerstviering en –receptie  

dinsdag 24 
Sluiting dagondersteuning van 24/12/2019 

t.e.m. 02/01/2020 

dinsdag 5 Nadienst Jan Vandekerckhove 

woensdag 11 Wattage: Kaarting  

vrijdag 13 Kerstfeest Lysterbesse 

dinsdag 12 Tochtgenoten 

dinsdag 10 Tochtgenoten 

dinsdag 26 Nadienst Karin Vanslembrouck 

donderdag 19 Kerstfeest dagcentrum 

dinsdag 19 
Wattage: koffietafel ‘Klein geluk en      

Wattage slaan de handen in elkaar’ 

donderdag 5 
Wattage: Sinterklaas komt naar Dominiek 

Savio 

maandag 9 Wattage: Muzikale activiteit 

woensdag 11 Wattage: Quiz ‘Versnelling hoger’ 

maandag 23 Wattage: Karaoke 

WINTERMARKT 

VRIJDAG 13 DECEMBER 

15.00 — 21.00 uur 

Beleefwinkel hARTwerk 

Locatie: op de parking voor de winkel 

i.s.m. Molenreke en                                       

Oxfam-wereldwinkel 

 15.00 u.: optreden leerlingen            

Freinetschool De Kasteeltuin 

 17.30 u.  en 19.30 u.: optreden            

covergroep ‘Hot on the Highway’ 

 Originele handgemaakte geschenken 

 ‘Warmste week‘ stand 

 Hongerigen spijzen en dorstigen laven: 

pannenkoeken, braadworsten,        

glühwein … 

 Start tentoonstelling ‘kerststalletjes 

van over de hele wereld’.                     

Een honderdtal kerststalletjes worden 

tentoongesteld in het Peristilium van 

Mariasteen 

Dezelfde avond organiseren de kinderen 

hun kerstmarkt op het  Golemplein voor 

het Withuys.  

Dit ten voordele van  

‘De Zonnebloemblaadjes’ . 


