
Bereik doelgroep 1.152 

Aandeel ambulant 51,9% 

Nieuwe cliënten 2018 333 

Aantal FTE Begeleidend personeel 444,1 

Aantal bezoldigde werknemers 531 
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 rond de 480 maaltijden per dag bereidt, waarvan zo’n 140 aangepaste middagmalen… 

 een kleine 1000 kg aardappelen per maand verbruikt met extra nog  500 kg frieten 

 op donderdag een vegetarisch middagmaal bereidt voor iedereen 

 7 dagen op 7 open is 

 er veel vrijwilligers een handje toesteken :  

- fruitpap maken 

- groentjes snijden 

- slaatjes bijvullen 

- restaurant helpen klaarzetten 

- kassa bedienen in het restaurant 

- drankronde 

- papier en karton ophalen  

-  … 

 

Dankjewel vrijwilligers !  
Lieve, Kristien, Laurens, Jeroen, Miquel, Mauris, Dorien, Johan, Wim, Dieter en Geert. 

 

De Keuken in Savio is niet alleen dagelijks maaltijden bereiden, maar ook: 

- deze maaltijden uittellen, verdelen en warm houden voor minstens 45 groepen 

- de dieetmaaltijden in individuele bakjes verdelen en warm houden 

- dagelijkse groenten, fruit, drank, zuivel, brood, charcuterie, kruidenierswaren, vlees, vis, 
diepvrieswaren enz... bestellen 

- en  ook nog … veel, heel veel afwas… 
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De vloer van de grootkeuken van Zet je Bie was aan een grondige renovatie toe en de capaciteit van de 

grootkeuken diende herbekeken en uitgebreid te worden. 

Diverse keuzemogelijkheden omtrent keukentoestellen zijn door het economaat uitgewerkt en samen met 

de medewerkers van de grootkeuken is er in juni 2018 een finale beslissing genomen. 

In juli is de grootkeuken volledig leeggehaald en de oude vloerbedekking verwijderd door de interne 

bouwploeg. 

Met de hulp van de vrachtwagen van Mariasteen en de vervoersdienst van Groep Gidts zijn de bestaande 

keukentoestellen verhuisd. Mits een aangepast menu en flexibiliteit van de keukenploeg, kon in Mariasteen 

een tijdelijke keuken ingericht worden voor Dominiek Savio. 

Begin augustus zijn de eigenlijke grondwerken van start gegaan.  De komst van de nieuwe toestellen 

betekende immers een kleine reorganisatie binnen de keuken, waardoor een aangepaste riolering en 

nieuwe afvoerroosters noodzakelijk waren.  Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de oude, 

slecht aflopende riolering aan te pakken. 

Eind augustus heeft een externe firma in  een mum van tijd de nieuwe gietvloer geplaatst.  Met verenigde 

krachten van het poetspersoneel, het keukenpersoneel, de mensen van de vervoersdienst en de 

bouwploeg kregen alle te recupereren tafels en toestellen een grondige poetsbeurt en hun definitieve 

plaats in de grootkeuken.  

De nieuw aangekochte toestellen moesten van Italië komen en lieten nog even op zich wachten, maar 

konden een tweetal maanden later ook geïnstalleerd worden.   
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De proloog 2018 richtte zich op de resultaten van 

enkele belangrijke denkoefeningen, die plaats-

vonden in het werkjaar dat eraan vooraf ging.  

Eerst en vooral weerspiegelde zich dat in de op-

maak van een ‘vernieuwd en up-to-date’ logo. Een 

filmpje waarin het oude logo door de groendienst 

werd opgeruimd en waarin vervolgens het nieuwe 

logo werd gezaaid, maakte deze verschuiving  

visueel. Daarna werd het nieuwe logo toegelicht 

door Philip Vanneste. De aandacht werd enerzijds 

gericht op het blijvende: de ongewijzigde vorm van 

het logo zelf geeft aan dat er geen breuk is met de 

traditie. Anderzijds werden vernieuwende  

aspecten onder de aandacht gebracht alsook de 

betekenis van de diverse elementen van het logo.   

 

 

 

 

 

 

 

Een andere belangrijke denkoefening binnen de 

voorziening richtte zich op het wezen van de  

benadering in Dominiek Savio. Dat heeft  

geresulteerd in het vooropstellen van 6 kern-

woorden. Deze kernwoorden met de begeleidende 

teksten vormden meteen ook het verdere ge-

raamte van de proloog. De kernwoorden werden 

op verschillende manieren belicht en voorgesteld.  

Veerkracht werd gesymboliseerd in een zelfge-

schreven gedicht van Cynthia.  

De manier waarop ze in haar gedicht letterlijk en 

figuurlijk met een zachte blik naar zichzelf keek, 

verbeeldde het onderwerp schitterend. Liesbet 

bracht in de getuigenis die erop volgde onder 

woorden hoe Dominiek Savio voor haar op  

verschillende scharniermomenten in het leven en 

op diverse vlakken perspectief heeft gebracht. 

Het belang dat we als Dominiek Savio hechten aan 

het kruiden van het leven van mensen en de wijze 

waarop we dat als voorziening verwezenlijken, 

werd op een ludieke wijze aangebracht in een 

filmpje ‘uit de keuken van Savio’. Onze Piet  

Huysentruyt bracht daarin het (school) leven van 

tal van mensen op smaak.  

Dat Dominiek Savio steunt en bouwt op expertise 

hoeft geen betoog. Op de proloog konden we  

kennis maken met de innovatie op het vlak van 

oogbesturing en werden we ons bewust van de 

resultaten en mogelijkheden die dat geeft voor 

enkele leerlingen. 

Inzetten op verbondenheid en het actief realise-

ren ervan, weerspiegelt zich mooi in de taken die 

Dieter opneemt. Via een fotoreportage werd  

duidelijk hoe hij doorheen de veelheid van taken 

en de wijze van aanpak mensen in de voorziening 

verbindt. Bovendien is Dieter een graag geziene 

hulp voor mensen buiten de voorziening. Ook op 

dat vlak wordt verbinding gerealiseerd.  

Over het laatste kernwoord – betrokkenheid – 

werd gereflecteerd door Kelly, de mama van Fons. 

Ze gaf een realistische getuigenis over hoe zij de 

betrokkenheid van de medewerkers ervaart  

binnen Dominiek Savio en hoe zich dat verhoudt 

tot haar betrokkenheid als mama.  

De proloog werd afgesloten met een oproep om 

ons blijvend in beweging te laten zetten door de 

kernwoorden. Er werd een link gelegd met de  

parabel van het mosterdzaadje. Van een heel klein 

zaadje kan een enorme kracht uitgaan. Dominiek 

Savio is in zijn 60 jarig bestaan uitgegroeid tot een 

boom die stevig geworteld is en die tal van mooie 

vruchten draagt. Hopelijk kon deze proloog de 

grond rond de boom voeding geven… 
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Maandag 3 september was het zo ver. 

Dan opende de gloednieuwe Freinetschool haar deuren op ons domein.  

In de oude gebouwen van het dagcentrum, die volledig werden gerestyled, krijgen een 80-tal leerlingen  

ervaringsgericht onderwijs.  

In deze context wordt ook volop gekozen voor interactie met onze bewoners en leerlingen.  

Op 5 oktober ter gelegenheid van ‘Saved by the bell’ was er al in een ongedwongen sfeer een  

1ste ontmoeting met onze leerlingen van het basisonderwijs.  

Enkele bewoners en deelnemers aan het dagcentrum doen er vrijwilligerswerk. Ze helpen de tafels dekken 

en opruimen, ze kopiëren en sommige zijn zelfs DJ van dienst op de middag.   

De school straalt een openheid uit waar iedereen zich welkom voelt.  De samenwerking vertrekt vanuit een 

visie op inclusie, waarbij meer maatschappelijke functies in ons domein geïntegreerd worden. 

 

 

De persoonlijke assistenten van PASVU mochten op maandag 17 september deelnemen aan  

‘De Collega’s’ van STUBRU. Er was een interview gepland en het PASVU-team mocht ook  

hun 5 favoriete muziekplaatjes draaien. 

 

Op 18 september 2018 opende Dominiek Savio officieel de deuren van haar beleefwinkel hARTwerk.  

Iedereen was welkom voor een feestelijke start met een hapje en een drankje. 

De beleefwinkel is een totaalproject van de dagbesteding volwassenen. Je kan er terecht voor originele 

creaties en geschenken onder het merk hARTwerk. Die zijn handgemaakt in de ateliers van de cliënten. 

Daarnaast is de beleefwinkel ook een verkooppunt van Oxfamproducten, een afhaalpunt van Biobello 

(biologische groente- en fruitpakketten) en het strijkbureau Pico Bello uit Lichtervelde. 

hARTwerk biedt een unieke kans aan cliënten om actief deel te nemen aan de maatschappij. Het wil op een 

positieve manier de beeldvorming rond mensen met een beperking aanscherpen. Het is een plaats van  

ontmoeten. Een plek voor inclusie, waar mensen van buiten en binnen Dominiek Savio kennismaken.  

Zo staan er in de toekomst ook interactieve workshops gepland. 

 

hartwerk@dominiek-savio.be  |  www.hartwerk.be 

mailto:hartwerk@dominiek-savio.be
http://www.hartwerk.be/
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Op 29 september 2018 werd het officiële startsein gegeven voor de reorganisatie van de dagbesteding  

binnen de volwassenwerking. Het doel van deze kick-off was te komen tot kwalitatieve en gedeelde input 

voor een visietekst op dagbesteding. Hiervoor werd een werkgroep ‘Visie’ opgericht, bestaande uit  

medewerkers uit verschillende disciplines. 

De input voor de visie op dagbesteding werd verzameld aan de hand van een SWOT-analyse en een oefening 

rond “waardencreatie”. Wat zijn onze sterktes op vlak van dagbesteding? Welke bedreigingen situeren zich 
in de huidige context? Welke meerwaarde wensen wij te zijn voor de verschillende betrokkenen?  

Deze dag heeft geleid tot de huidige visietekst op dagbesteding binnen de volwassenwerking en de start van 

de andere werkgroepen die de reorganisatie in goede banen dienen te leiden. Via diverse overlegmomenten 

hebben alle medewerkers binnen de volwassenwerking hun feedback op deze visietekst gegeven. Dit heeft 

geleid tot een kwalitatieve en gedragen visietekst.  

 

 

Wattage is voor iedereen die beroep doet op dagbesteding.  

Zowel voor de cliënten die enkel naar ons dagcentrum  

komen als voor die cliënten die in Dominiek Savio wonen.  

 

WATTAGE is een werking binnen de afdeling volwassenen die leuke activiteiten organiseert. Tijdens deze 

activiteiten kan de cliënt anderen ontmoeten en ervaringen beleven.  

We vertrekken vanuit de interesses, ideeën en vragen van de cliënten.  Deze vormen de basis van ons  

programma. Een enthousiaste groep begeleiders en vrijwilligers zorgen voor de organisatie en begeleiding. 

Ons aanbod bestaat uit 4 categorieën: 

 

‘ Een gezonde geest in een gezond lichaam’, daar gaan we voor.   We zetten in op leuke activiteiten vol  

beweging waarbij je alleen of samen in groep je eigen grenzen kan verleggen.  

 

Wil je meer te weten komen over iets uit de actualiteit of wens je een nieuw talent te ontdekken, dan is één 

van onze vormingsactiviteiten misschien iets voor jou.  

 

Stilstaan bij enkele belangrijke thema’s in jouw leven of in de wereld, dit kan je tijdens deze activiteiten.  

In groep ga je hierover in gesprek met elkaar.  

 

Gezellig samen genieten is hier de boodschap. Een kookactiviteit, een verwennamiddag, een spel spelen … 

dit kan allemaal.  
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    1958 – 2018 - … 

 

In september 2017 ging de werkgroep aan de slag met de bedoeling 60 jaar Dominiek Savio niet  

onopgemerkt voorbij te laten gaan. 

De medewerkers sloegen de handen in elkaar om er samen met de cliënten, bewoners en leerlingen een 

onvergetelijke dag van te maken. Er werd een concept uitgewerkt rond 5 verschillende routes : 

 

Actie route | Muzikale route | Artistieke route | Innovatie route | Culinaire route 

 

De bezoekers hebben kunnen grasduinen tussen de maar liefst 56 activiteiten langs deze routes.  

Ze vormden allemaal een perfecte weergave van het DNA van Dominiek Savio.  

Een prachtig verhaal van verbondenheid en betrokkenheid. 

Meer dan 800 vrijwilligers hebben zich op zondag 30 september 2018  ingezet om alles in goede banen te 

leiden. We mochten 4.860 bezoekers verwelkomen onder een stralende zon. Een dag die voor iedereen die 

erbij was voor altijd in het geheugen gegrift zal staan. Een verjaardagsfeest dat smaakt naar een vervolg! 

Wie wil nagenieten kan de reportage opnieuw bekijken op  

https://zorg.dominiek-savio.be/nieuws/bekijk-hier-het-compilatiefilmpje-van-60-jaar-dominiek-savio 

https://zorg.dominiek-savio.be/nieuws/bekijk-hier-het-compilatiefilmpje-van-60-jaar-dominiek-savio
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Op 14 oktober namen we met De Molenreke deel aan een nieuw initiatief in Rumbeke. 

Geert Deraeve en zijn vrouw Riet van vzw Kloen waren de organiserende krachten achter dit nieuwe  

evenement. Samen met de plaatselijke tennisclub hadden ze het idee om een soort “handelsbeurs” voor de 

plaatselijke winkeliers te organiseren in de lokalen van de tennisclub. Naast de winkeliers hebben ze heel 

wat goede doelen, creatievelingen en vrijwilligers aangesproken om iets unieks uit te werken. 

 

Op zondag 14 oktober 2018 was iedereen  

welkom van 9u30 tot 17u.  

Er waren verschillende kraampjes waar  

voorzieningen tussen de winkeliers  

hun producten konden verkopen.  

Met De Molenreke konden we onze crea producten 

en Oxfam producten verkopen.  

Daarnaast hadden we een visput georganiseerd.  

 

 

Het was ook een ideaal evenement om contacten te leggen met de mensen uit de buurt, Molenreke  

bekender te maken en het vrijwilligerswerk te promoten. 

Daarnaast waren er verschillende eet- en drankkraampjes. Het geheel was tot in de puntjes verzorgd.  

Het was een heel geslaagde dag, dus zeker voor herhaling vatbaar! 

 

Op 18 september kocht de gemeente Hooglede-Gits het voormalig stationsgebouw van Gits. 

Het gebouw was eigendom van Groep Gidts . Het huisvestte de groepsopvang ‘t Stationnetje en Centrum 

voor Inclusieve Kinderopvang 't Stationnetje, onderdeel van Dominiek Savio. 

Het gemeentebestuur plant een herinrichting van dit stationsgebouw om polyvalente, multifunctionele 

ruimten, kleedkamers en faciliteiten in te richten voor het dorpsleven, de lokale verenigingen en de 

sportclubs die de nabijgelegen sportterreinen gebruiken om er te trainen of te spelen. 

Voor de kinderen en de medewerkers van 't Stationnetje werd een volledige nieuwbouw opgetrokken naast 

het kasteeldomein van Dominiek Savio. Eind 2018 nemen zij hun intrek in het nieuwe kinderdagverblijf.  

Daarna wordt na de jaarwisseling de herinrichting aangevat.  

 

 
 
 
 
Groep Gidts overhandigde de sleutels 
aan de gemeente op vrijdag 11 januari 2019. 
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Begin oktober vond 'de week van NAH' plaats. Overal in Vlaanderen kon je deelnemen aan infomomenten,  
opleidingen ... rond dit thema. En terecht, want leven met een niet-aangeboren hersenletsel is niet  
'gewoon de draad weer oppakken'. Het vraagt heel wat kracht van de persoon én zijn omgeving.  
Daarom bieden wij op heel wat terreinen ondersteuning aan hen. 

Sommige mensen met een NAH vinden de stap naar Dominiek Savio te groot: "ik heb geen handicap, ik wil 

daar niet naartoe, ik wil thuisblijven ..." En dat is een heel normale reactie.  

 

Als organisatie hebben we aandacht voor dit dilemma: we hebben een heel divers aanbod voor mensen met 

een NAH. Wie wil en kan, ondersteunen we in de eigen omgeving: persoonlijke assistentie, thuisbegeleiding, 

hulpmiddelenadvies, begeleid werk. Is er meer ondersteuning nodig dan kan men ook bij ons in Gits of  

Rumbeke terecht: logeren, activiteiten en wonen. 

Wie meer wil weten over ons aanbod krijgt vanaf nu via www.nahinfo.be een overzicht. Naast de naar een 

gloednieuwe folder, is er  nog extra informatie terug te vinden via de website zelf. 

We zijn ook van de partij in Brugge.  

Enkele van onze collega's staan paraat  

om uitleg te geven aan de vele bezoekers  

tijdens de NAH-beurs. 

 

 

Nieuwe medewerkers in gesprek met elkaar en met directie.  
Vier maal per jaar organiseren we een uitwisselings-en ontmoetingsmoment voor nieuwe medewerkers.   
Hun stem en hun ervaringen zijn voor ons als organisatie van belang. 

www.NAHINFO.be 

http://www.nahinfo.be/
http://www.nahinfo.be/
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Naar jaarlijkse gewoonte hadden we op 20 november onze Teamdag!  

Tijdens de dag kregen de assistenten de kans om te ervaren wat basale stimulatie voor onze cliënten kan 

betekenen. We leerden het interactief proces kennen waarbij via sensitieve observatie signalen  

kunnen opgevangen worden van de persoon met beperking, Hoe hij/zij rust kan vinden in zijn lichaam  

en hoe op deze manier spanningen kunnen verminderd worden.  

Een belangrijke meerwaarde om zorg aan te bieden en zeker toepasbaar! 

Na de quiz met een thema vergelijkbaar met ‘wifi in Tahiti’, georganiseerd door enkele assistenten,  

konden we nog gezellig napraten bij een tapasplank voorzien van heerlijke zuiderse hapjes,  belegde 

broodjes tussenin en een heerlijk dessertje achteraf!  

 

12 november ging de fluodag ook in Dominiek Savio niet ongemerkt voorbij.  

Centrum Consult ging met Orthotaal in zee om gebruikers van rolstoelen en 

driewielfietsen duidelijk zichtbaar te maken in het verkeer. Elke bewoner en 

leerling van het secundair die vaak alleen op straat komt, krijgt een fluojasje 

vanuit Orthotaal aangeboden.  

Dat kan de veiligheid van onze mensen in donkere dagen alleen maar  

bevorderen.  
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Alexander De Croo, minister van Digitale agenda  
en Ontwikkelingssamenwerking, was verwonderd  
over de diversiteit aan activiteiten binnen Groep Gidts.  
Van het inzetten op onderwijs, zorg tot tewerkstelling.  
Van kansen voor onze eigen cliënten en doelgroep-
medewerkers tot kansen voor mensen met een beperking 
over de hele wereld via het samenwerken  
met ontwikkelingsprojecten. 
 
Op vrijdag 23 november 2018 kwam hij speciaal naar Gits om het CODAR-project onder de loep te nemen. 

Dat project van Groep Gidts wordt mede gefinancierd door het Digital Belgium Skills Fund, een initiatief van 

minister De Croo in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Er zijn een 40-tal projecten die door 

dit fonds ondersteund worden. Ze zijn heel verschillend, maar focussen allemaal op het ontwikkelen van 

digitale vaardigheden bij maatschappelijk kwetsbare (jong)volwassenen. 

"Maar CODAR is toch wel een schoolvoorbeeld van hoe technologie wordt ingezet om mogelijkheden te  
verruimen," toont Alexander De Croo zijn appreciatie. "Bovendien is het systeem enorm flexibel en kan het 
in de toekomst op heel uiteenlopende manieren gebruikt worden in de meest diverse omgevingen en  
sectoren. Een onafhankelijke jury beslist binnenkort of er een vervolg komt aan CODAR, maar ik duim  
persoonlijk heel hard mee!" 

Op 24 november 2018 verwelkomde Groep Gidts op en rond het domein 194 deelnemers voor de 4e editie van 

de SCAD-lichtjestocht. 

Vanaf 17u wandelden de deelnemers met hun fluohesje en een lichtje in de hand langs een parcours van 

circa 5,6 km. Het was een uitdaging om ook dit jaar een vernieuwde route uit te stippelen.  

Er waren 2 stops waar de wandelaars zich eventjes konden opwarmen, genietend van een hapje en een 

deugddoende huisgemaakte soep. De film "In het voetspoor van Zoutmijnkinderen in Zuid-India" bracht een 

mooi verhaal.  Na de wandeling konden de wandelaars genieten van een heerlijke spaghetti in het gebouw 

M&M van Mariasteen. 

 

De opbrengst gaat integraal naar de werking van de Zoutmijnkinderen in Zuid-India.  De 4e editie van de 

SCAD-lichtjestocht was een geslaagde inclusieve avond. Het event bracht iedereen samen rond Divali, een 

feest waarbij de lichtjes symbool staan voor hoop en succes. 

Tot volgend jaar !! 

https://www.zoutmijnkinderen.be/
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Sedert december 2018 werken we in Dominiek Savio samen met Jobtoolz,  

een jonge onderneming die organisaties helpt om op een efficiënte manier het beste talent te vinden.  

Jobtoolz biedt ons een aantrekkelijke jobpagina waarop we het verhaal van onze organisatie aan  

sollicitanten kunnen vertellen.  

Via de jobpagina kan de sollicitant kennis maken met de waarden, de cultuur, de sfeer en de openstaande 

vacatures van Dominiek Savio. Zo wensen wij ons te etaleren als een aantrekkelijke werkgever waar talent 

naar opkijkt.  

Om tijd te besparen, automatiseren we het rekruterings- en selectieproces via één systeem. Jobtoolz biedt 

hiervoor een ATS aan (applicant tracking systeem). Al onze communicatie en data op vlak van rekrutering 

en selectie bevindt zich in één tool, overzichtelijk en efficiënt op een centrale plaats. In dit systeem kunnen 

we vlot kandidaten beheren, alleen of met meerdere collega’s. Informatie over kandidaten wordt dan ook 

gemakkelijk gedeeld over de verschillende diensten en afdelingen heen. Met één klik beantwoorden we 

kandidaten en nodigen we hen uit voor een gesprek. Interviews worden snel en gemakkelijk samengesteld 

per functie. Via de scorecards beoordelen we kandidaten tijdens of na het gesprek. Via de database kunnen 

we heel gemakkelijk kandidaten taggen en filteren. Dit systeem zorgt ervoor dat onze rekruterings- en 

selectieprocedure ‘GDPR-proof’ verloopt.  

 

Ondertussen is Jobtoolz  

vlot ingeburgerd in de  

verschillende diensten.  

 

Reeds 60 vacatures werden 

via Jobtoolz gepubliceerd  

en beheerd.   

 

 

Binnen de afdeling volwassenen  

start men met een  

mini-bibliotheek van  

GROOTLETTERBOEKEN  

en allerhande tijdschriften.   

 

Een initiatief van  

de dienst logopedie. 



14 

Het kinderdagverblijf ’t Stationnetje heeft het oude stationsgebouw verlaten en nam zijn intrek in de  

nieuwbouw. Ondertussen hebben zowel de kindjes als de medewerkers hun draai gevonden binnen de 

nieuwe en moderne infrastructuur. In de twee leefgroepen hebben we alles voor handen om de beste zorg 

te bieden en in te spelen op de noden van elk kind: speelruimte, eetinfrastructuur, slaapkamertjes,  

verzorgingseiland,… allemaal binnen handbereik in een lichte, ruime en overzichtelijke leefgroep. Er kan 

ook gespeeld worden in onze grote binnenruimte en op onze buitenspeelplaats. Heerlijk! 

 

Met de verhuis naar het nieuwe gebouw zijn we overgestapt van een indeling op basis van leeftijd naar een 

verticale werking. In onze twee leefgroepen verblijven baby’s, kruipers en peuters samen. Elke groep heeft 

drie vaste begeleiders. Kindjes blijven dus doorheen hun volledige opvangperiode bij dezelfde kinderen en 

begeleiders waardoor een hechte band kan groeien. Broers en zussen kunnen in dezelfde groep zitten.  

Deze werking ondersteunt de ontwikkeling van sociale vaardigheden: rekening houden met kindjes die  

jonger zijn, mee helpen zorgen, leren van kindjes die al wat ouder zijn,… Door de verschillende leeftijden en 

dus ook verschillende zorgnoden is er een betere spreiding van de drukte binnen de leefgroepen.  

De begeleiding staat ook het overgrote deel van de dag met twee in de groep waardoor de taken onderling 

gemakkelijk verdeeld kunnen worden en er wat meer ruimte is voor individuele aandacht. 

In ons inclusief kinderdagverblijf is nog steeds iedereen welkom, dus ook kinderen met een specifieke 

zorgvraag. Vanuit diezelfde inclusieve bril werken wij ook al lange tijd samen met vrijwilligers die ons  

komen ondersteunen en een aantal taakjes van de begeleiding overnemen. Dit komt de zorg en aandacht 

voor elk kind alleen maar ten goede. Zo wordt onze fruitpap vers klaargemaakt door een vrijwilliger. Een 

andere vrijwilliger komt dagelijks de verse was van de wasserij terugbrengen. Twee leerlingen van het  

secundair komen op maandag helpen bij het schillen en snijden van stukjes fruit en twee andere leerlingen 

gaan op maandag samen met een vrijwilliger en een begeleidster wandelen met de kindjes. Vele handen 

maken licht werk! 
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Een tijd geleden werd aan alle ouders via mail een link gestuurd naar onze tevredenheidsbevraging.  

Dit stelt ons in staat om onze werking verder te verfijnen en in de toekomst nog beter te beantwoorden aan 

de verwachtingen van ouders. We kregen een aantal tips en hier en daar ook een mooi compliment.  

 

Uit de bevraging konden we afleiden dat er een grote tevredenheid is wat betreft de lichamelijke verzorging 

van de kinderen, onze manier van opvoeden, het spelaanbod, individuele aandacht voor kinderen, de  

netheid  van onze ruimtes, onze nieuwe en ruime infrastructuur,… Fijn om te horen.  

Op de stelling “Ons kindje voelt zich goed in 't Stationnetje” kregen we van iedereen het antwoord “heel 

goed / zeker akkoord” en daar zijn we heel fier op! Het doet ons veel plezier dat alle ouders hun kindje met 

een gerust hart aan ons toevertrouwen. 

 

Er heerste in het voorjaar wat bezorgdheid over de temperatuur in de leefruimtes door de grote ramen in 

onze nieuwbouw. Wij delen die bezorgdheid en volgen dit samen met de bouwploeg van meet af aan  

nauwgezet op. Inmiddels is het zomer en stellen we vast dat het hier aangenaam vertoeven is.  

 

We nemen ook een werkpuntje mee uit de bevraging. In de toekomst willen we ouders via het digitale  

heen-en weerschriftje nog uitgebreider informeren over het dagverloop van hun kind en wat meer concrete 

info rond voeding- en slaapmomentjes meegeven. Dit uiteraard aanvullend bij gesprekjes bij het brengen 

en afhalen van de kindjes. 

  

Enkele citaten: 

“De begeleidsters zijn allemaal echte kraks in hun vak. Je voelt dat ze heel divers kunnen omgaan met de 

kinderen, het perspectief van de begeleidsters is net iets breder dan "standaard", en dat is natuurlijk ook 

voor een kind waar het wel vanzelfsprekend loopt, eveneens een grote meerwaarde.” 

“Wij konden geen betere opvang wensen. Er is voldoende overleg en bereidheid om iets extra's te doen.” 

“Ik vind inclusief werken een voordeel voor mijn kind.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de vakantie komt Hendrik (vrijwilliger) op donderdagnamiddag spelletjes spelen met de oudste kindjes. Deze peuters 

genieten van wat extra individuele aandacht, wanneer ze bij Hendrik aan de spelletjestafel zitten. Ze worden uitgedaagd in hun 

ontwikkeling en oefenen een heleboel nieuwe vaardigheden door het spelen van spelletjes. Denk maar aan sociale vaardighe-

den zoals de beurt afwachten, emotionele ontwikkeling bij het omgaan met winnen of verliezen, denkontwikkeling bij het tellen 

van stapjes,... Ondertussen genieten ook de kleintjes van wat rust en extra aandacht van de tantes in de leefgroep.  
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Realisaties die wel degelijk het verschil maken … 
Al vele jaren is er een samenwerking tussen Groep Gidts en SCAD (Social Change And Development – Tamil 

Nadu). Af en toe houden we een financiële actie, maar veel waardevoller is de inzet van diverse personen 

ter plaatse: ze gaan met hun eigen rugzak aan ervaringen en deskundigheid kijken hoe ze versterkend en 

ondersteunend kunnen werken.  

Begin 2019 vertrokken diverse medewerkers/studenten verbonden aan Groep Gidts, VIVES Brugge … naar 

Tamil Nadu: Dr. Luc Van den Daelen (orthopedisch chirurg), studenten ergotherapie, Marjolijn Vergote 

(kine), Nele Castelein (VIVES). Een tweede team met Hilde Pitteljon (ergo), Ann Verscheure (kine) alsook 

Marian Velthuys en Elly De Jong (trainers APT-opleiding) kwamen een tijdje later ook aan. 
 

Orthopedische chirurgie 
Er werden ruim 100 kinderen met een aangeboren hersenbeschadiging, spina bifida of neuromusculaire 

aandoening onderzocht. We gingen na of orthopedische chirurgie voor hen op lange termijn een verbetering 

kan betekenen. De kinderen kwamen allemaal uit heel arme gezinnen, die zich financieel geen (para)

medische behandeling kunnen permitteren.   Er werd een mooi resultaat geboekt: 

- 15 kinderen en 2 volwassenen werden weerhouden voor chirurgie.  
- Een plaatselijke orthopedisch chirurg werd opgeleid en past ondertussen de aangeleerde technieken toe.  
- Bijkomend werden 3 kinderen behandeld door middel van rekgipsen om vlotter te kunnen stappen.  
- De maatname voor postoperatieve nacht- en dagorthesen vond plaats. 

Versterking van de context 
Alle ouders  kregen kinesitherapeutisch en ergotherapeutisch advies: 

• Aanleren van oefeningen om in de thuiscontext uit te voeren. 

• Er werd uitgeklaard of er nood is aan orthopedische apparatuur en/of een verplaatsingshulpmiddel.  

• Advies over cognitief stimulerend spel en ADL-tips.  

 

Meermaals reed ons team mee met het SCAD CBR-team (thuisbegeleiding) naar afgelegen dorpen om er 

tientallen kinderen en volwassenen met een beperking te onderzoeken, te adviseren en/of te behandelen.  
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APT-opleiding 

APT is een manier om met oud papier, afgedankt karton, water en bloem oerdegelijke aangepaste zithulp-
middelen, statoestellen en educatief speelgoed te maken. 

20 personen (o.a. 5 ouders, 4 studenten ‘buitengewoon onderwijs’, SCAD-medewerkers) volgden een twee 

weken durende cursus.  

Het resultaat mag gezien zijn! De kinderen zijn apetrots en hun ouders uitermate dankbaar.  

De continuering van het APT-project is gegarandeerd.  

Op die manier zullen op termijn heel wat kinderen met een fysieke beperking over een zitsysteem  

beschikken dat aangepast is aan hun noden en mogelijkheden in de thuis-  en schoolcontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisdeling 

Er is uitwisseling geweest rond verschillende thema’s : 

• het gebruik van bord- en kaartspellen in de wiskundelessen 

• hoe omgaan met gedragsproblemen 

• introductie van schrijfdans  

• Veronica Sherborne bewegingspedagogiek  

• assessment dat de mogelijkheden van de kinderen in kaart brengt  

• wat is ‘ergotherapie’  

• arbeidsvaardigheden van leerlingen leren evalueren i.f.v. tewerkstelling in eenvoudige jobs  

• kinesitherapeutisch onderzoek en behandeling van kinderen met een cerebrale parese en  

volwassenen met een niet aangeboren hersenbeschadiging 

 

 

Eén ding is zeker: deze vorm van samenwerking maakt wel 

degelijk een verschil voor de SCAD doelgroep ‘kinderen met 

een beperking’. 

 

Ook voor ons is deze uitwisseling een verrijking met heel 

wat mooie levenslessen: met de glimlach in het leven staan 

ondanks moeilijke leefomstandigheden, elkaar ongevraagd 

helpen, het weinige dat je hebt delen met anderen, elkaar 

‘van harte’ begroeten, verschillende godsdiensten die 

vriendschappelijk samenleven …  
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Om de vier jaar wordt een nieuwe gebruikersraad gekozen. Dat gebeurt via verkiezingen, die op een  

gelijkaardige manier worden georganiseerd zoals de gemeenteraads- of federale verkiezingen. 

“We vinden het heel belangrijk dat onze bewoners met voorstellen op de proppen kunnen komen.  

Zij weten wat hier leeft en met welke vragen de bewoners zitten. Daarom richtten we een gebruikersraad 

op”, legt directeur dagelijks beleid Eric Van Parys uit. 

De gebruikersraad is de stem van de bewoners. “Dankzij hun voorstellen werden al verschillende mooie 

projecten verwezenlijkt.” Zo werd er de voorbije jaren bijvoorbeeld een bewonersdebat georganiseerd, 

een containerpark ingericht en werd een brochure over extern vervoer opgemaakt. 

 

De afgelopen maanden leefden de negentien kandidaten toe naar woensdag: de dag van de verkiezingen 

op het domein in Gits en in Rumbeke. Op verschillende plaatsen in de vele gebouwen van Dominiek Savio 

hingen de voorbije weken verkiezingsaffiches. 

“We willen graag luisteren naar de wensen van de bewoners. Als lid van de gebruikersraad ben je hun 

stem”, vindt Sara Desmet (26), die de voorbije jaren voorzitster was. 

Thomas Maes (26) en Liesbet Castelyn (25) waren gisteren voor het eerst kandidaat.  

“We willen vernieuwing en onze eigen mening kunnen geven”, luidt het bij hen alsof ze al jaren deel  

uitmaken van de plaatselijke politiek. 

Wanneer we bij de verschillende kandidaten een kleine rondvraag doen, merken we al snel dat iedereen 

veiligheid hoog in het vaandel draagt. “Met enkele structurele aanpassingen kunnen we veel betekenen 

voor mensen die in een rolstoel zitten. Ik heb me tot nu toe ingezet voor de jongeren in  

Dominiek Savio, de komende jaren wil ik ook mijn stempel kunnen drukken op de volwassenenwerking”, 

zegt een ambitieuze Jolien Quintens (22) net voor het begin van de stemming. 

 

Om 11 uur was het zo ver. De stemlokalen op de site gingen officieel open. “Wie zelf niet kon komen 

stemmen, kreeg een brief toegestuurd om dat toch te kunnen doen”, vertelt directeur Eric Van Parys. 

De 51-jarige Els Durieu maakte als een van de eersten haar opwachting bij de stemlokalen. “Als je niet 

stemt, kan je moeilijker meebabbelen. Omdat ik nog niet iedereen ken, is het voor mij lastig om te weten 

op wie ik precies moet stemmen. Ik weet eigenlijk niet goed wat iedereen van de kandidaten denkt over 

serieuze onderwerpen, maar ik vind het wel belangrijk om hier mijn stem te laten horen.” 

 

De nieuwe gebruikersraad is verkozen. Dank aan alle kandidaten voor hun moed om deze uitdaging aan 

te gaan. En dank aan iedereen die gestemd heeft. Er was een stemopkomst van 72%. 

Op 27 februari gaat de installatievergadering door. Op dit overleg kiezen de vertegenwoordigers de  

invulling van de verschillende functies: voorzitter, ondervoorzitter, vertegenwoordiger op de Raad van 

Bestuur, klachtencommissie en toezichtsraad. 
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- Ingrid Stragier, Tano Casier, Thomas Maes (Barriere - Contrabas - (klein) Neerhof) 

- Pieter De Witte, Jolien Quintens ('t Hoekske - Montmartre - Pomphuys) 

- Liesbet Casteleyn (Lysterbesse - Boerderij) 

- Carolien De Rechter (Notelaar - Balans) 

- Luc Stroobant - Sara Desmet (Dagbesteding) 

- David Borges - Martine Parmentier - Jimmy Buyck (De Molenreke) 

 

- Jan Vandekerckhove (1ste opvolger Barriere - Contrabas - (klein) Neerhof) 

- Francis Sobry en Freddy Detollenaere (1ste opvolgers 't Hoekske - Montmartre - Pomphuys) 

- Pascal Berwette (2de opvolger 't Hoekske - Montmartre - Pomphuys) 

- Martijn Cappelle (1ste opvolger Lysterbesse - Boerderij) 

- Fuxin Ruan (2de opvolger Lysterbesse - Boerderij) 

- Dieter Vermeersch (1ste opvolger Dagbesteding) 

- Lies Strobbe (2de opvolger Dagbesteding) 

 

De Milieuraad is een initiatief gegroeid uit de gebruikersraad Gits. Op dit overleg ligt de focus op het thema 

'milieu' en wordt er gerapporteerd aan de gebruikersraad.  

Freddy Detollenaere en Dieter Vermeersch besloten tijdens de telling om zich hier ten volle voor te  

engageren en zodoende hun ex aequo mandaat ten voordele van de andere kandidaat door te geven. 
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Netwerkdagen hebben als doel het aanbod van Dominiek  

Savio op vlak van woon- en dagondersteuning kenbaar  

te maken.  

Zowel het rechtstreeks toegankelijk als het niet-rechtstreeks 

toegankelijk aanbod worden tijdens deze bijeenkomsten in de 

kijker gezet.  

We streven ernaar om via de netwerkdagen zoveel als  

mogelijk potentiële doorverwijzers te bereiken en te  

informeren omtrent onze ondersteuningsmogelijkheden.   

Tijdens het werkjaar 2018-2019 werden na een tryout nog   

2 officiële netwerkdagen georganiseerd  (19.02 en 16.05).  

Op beide dagen bereikten we het maximaal aantal van 20 

deelnemers.  

Komend werkjaar staan de netwerkdagen op planning  

op 15 oktober 2019, 18 februari 2020 en 14 mei 2020. 
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Het kinderdagverblijf ’t Stationnetje heeft het oude stationsgebouw 

verlaten en nam zijn intrek in de nieuwbouw.  

Onze verhuis werd gevierd met een gezellige winterkermis.  

Het kinderdagverblijf was te bezichtigen en in de leefruimtes  

konden de allerkleinsten genieten van een Tik Tak-show, ballenbad, 

springkasteel, aaien en kammen van de minipaardjes, volksspelen, 

grime, oliebollen,  

draaimolen of  

een drankje op het 

winterterras.  

Het was een feest! 

 

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 het biedt.  

Het fonds Research & Innovation maakt deze pilot mogelijk.   

 

Evelien getuigt: 

Ik gebruik mijn eigen plan nu al meer dan 1 jaar. Hierin staat mijn 

week en weekendinvulling, je kan taken of afspraken afvinken,...  

Ik ben blij met ‘Mijn eigen plan’, het is gemakkelijk om te gebruiken. 

Vroeger deden we dit op een blad papier en nu op mijn gsm. Die heb 

ik altijd bij zodat ik niets vergeet. Ik krijg telkens 15 min. op voorhand 

een melding op mijn gsm als er iets gepland staat.  

Per dag kan ik ook mijn emoties aanvinken en een kort tekstje  

neerschrijven bij de emotie-thermometer.  

Ik kan het beter neerschrijven dan ik het kan vertellen.   

Mijn begeleidster kan deze notities dan bekijken en er met mij over 

praten. MIJN EIGEN PLAN is super!  

https://www.gidts.be/steun-ons/research-innovation
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Sinds 1 januari 2019 ging de aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen van RIZIV en  VAPH over naar VSB.  

Deze verandering riep vele vragen op bij onze mensen met een motorische beperking.  

Ook therapeuten wisten niet goed meer hoe ze nu een aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel konden 

aanpakken. Centrum Consult organiseerde verschillende infomomenten voor betrokken personeel: voor 

het team therapeuten van de volwassenen, bij de sociale diensten en bij de therapeuten basisonderwijs.  

Ondertussen vonden ook in Brussel verschillende infomomenten plaats. Centrum Consult sloot telkens aan 

en kon ook vragen vanuit de werking mee nemen.  

Hilde Pitteljon [coördinator centrum consult] stelde zich kandidaat voor de Adviescommissie 

Mobiliteitshulpmiddelen en Katalien Guilbert [logopedist afdeling volwassenen] is plaatsvervanger binnen 

de Bijzondere Technische Commissie van de VSB. Op die  manier is Dominiek Savio goed vertegenwoordigd 

in de beleidsorganen  van de VSB en kunnen we de rechten van onze cliënten goed opvolgen en verdedigen. 
 

We kregen als Centrum Consult de erkenning om op te treden als rolstoeladviesteam, het zogenaamde 

RAT. We kunnen voor onze cliënten zelf de voorschriften maken en krijgen daar ook een vergoeding voor. 

We kunnen samen met Orthotaal op die manier voor onze cliënten een vlotte afhandeling van het dossier  

bekomen. 

 

 

 

Het Centrum Consult  

organiseerde  

in samenwerking met Orthotaal  

eveneens 2 infomomenten  

voor ouders en gebruikers  

van mobiliteitshulpmiddelen.  

 

Ze bereikten een 60-tal mensen.  

Er kwamen heel wat vragen aan bod.  
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In Dominiek Savio kiezen we voor  
een gespecialiseerde opvolging  
van de visuele ontwikkeling  
van de kinderen/bewoners. 
De dienst ‘Orthoptie’ staat in  
voor onderzoek en begeleiding  
van kinderen/bewoners,  
en zoekt ook uit welke kansen  
we voor hen kunnen benutten . 

 

 

Oogbesturing blijkt voor onze doelgroep nieuwe kansen te bieden. De oogbesturing, vaak ook  

‘Eye tracking’ genoemd, maakt het mogelijk om de computer aan te sturen met de ogen: door de ogen te 

bewegen wordt de pijl verplaatst over het scherm, en door te blijven kijken naar één punt, kan je klikken 

op één plaats op het scherm waardoor je spelletjes kan spelen. 

Het leren werken met oogbesturing, is voor meerdere kinderen echter een intensief traject, waarbij we 

moesten vaststellen dat er nog geen spelletjes bestaan om de oogbesturing stap voor stap aan te leren. 

De bestaande spelletjes zijn vaak te moeilijk, te druk, te snel … waardoor de kinderen met beperking, 

steeds negatieve ervaringen oplopen. Na overleg met andere voorzieningen, bleek dat ook zij zoekend 

waren naar aangepaste oefeningen om het gebruik van de oogbesturing aan te leren. 

 

Samenwerking werkt 

Onze dienst Orthoptie nam het initiatief om met voorzieningen in gans Vlaanderen (type 4, 6, 2), de  

krachten te bundelen. Uitgangspunt: samen een oefenbundel uitbouwen voor die specifieke doelgroep.  

Na één werkdag werd een bundel van 80 oefeningen bekomen, waarbij de oefeningen ingedeeld worden 

volgens moeilijkheidsgraad. Zo wordt ook voor heel jonge kinderen met visuele problemen en zwakkere 

cognitieve ontwikkeling, oogbesturing mogelijk.  

 

We doen verder! 

Er volgen nog werkdagen, waarbij we ondersteuning krijgen vanuit de producenten alsook vanuit de  

opleiding orthoptie, om deze oefenbundel verder uit te werken. Naast het beoogde product, is het ook een 

waardevol proces van intervisie over de verschillende voorzieningen en types heen. 

We hopen ook een ‘community’ op te starten, waarbij we online verder kunnen blijven samenwerken aan 

deze oefeningen, zodat de kinderen steeds nieuwe spelletjes kunnen blijven spelen en zo op een leuke 

manier kunnen leren werken met deze nieuwe technologie. 

 

Meer info? 

Patrick Hellin - patrick.hellin@dominiek-savio.be 

 

mailto:patrick.hellin@dominiek-savio.be
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Hilde Pitteljon, coördinator Centrum Consult, is officieel AMPS-docent voor Nederland en  
Vlaanderen. We zijn trots op onze collega, want zij is de eerste en enige die deze titel mag dragen  
in Vlaanderen. 
 

Wat is AMPS? 

AMPS staat voor 'Assessment of Motor and Process Skills'. AMPS is een ergotherapeutisch instrument dat 

de kwaliteit van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten meet bij kinderen, jongeren en volwassenen met 

een willekeurige diagnose. 

• We gaan na hoe de kwaliteit is van de motorische vaardigheden en procesvaardigheden. Dit wordt  

bekeken door twee taken te laten uitvoeren die voor de persoon een zekere uitdaging vormen.  

• Op basis daarvan kunnen we met een vrij grote betrouwbaarheid zeggen of de persoon geen, beperkte 

of vrij veel assistentie zal nodig hebben in het dagelijkse leven.  

 

Daarnaast zijn ook een aantal concrete doelstellingen af te leiden uit de test. Op die manier kunnen we  

cliëntgericht ondersteunen. Ook de context van de persoon kan duidelijk geïnformeerd worden over de 

ondersteuningsnood van de persoon in kwestie. 

 

Sinds geruime tijd gebruikt Centrum Consult deze test voor diverse doeleinden: 

• Binnen de handelingsgerichte beeldvorming bij kinderen en jongeren met een vermoeden van DCD 

(Developmental Coördination Disorder). 

• Voor het vaststellen van de ondersteuningsnood bij mensen met een NAH-problematiek. Op die manier 

kunnen we de context goed informeren hoe de persoon het best kan begeleid worden.  

De gegevens worden ook mee genomen in het ondersteuningsplan in kader van het bepalen van het  

persoonsvolgend budget.  

Dikke duim voor Hilde! 

Het instrument werd heel goed onderzocht en geeft een sterke inter- en intrabetrouwbaarheid.  

In Dominiek Savio hebben we verschillende AMPS-testers. Sinds vorige week hebben we nu ook de enige 

AMPS docent in Vlaanderen. Samen met een Nederlandse collega Milou Dupuits staat Hilde Pitteljon nu in 

voor de AMPS opleiding in Nederland en België. Over de hele wereld zijn er ongeveer 60 docenten. AMPS 

wordt immers over de hele wereld gebruikt en kan voor alle doelgroepen in alle culturen worden  

toegepast.  

 

 

Meer info? 

 

Hilde Pitteljon - Coördinator Centrum Consult 
centrum.consult@dominiek-savio.be | 051 230 690 

mailto:centrum.consult@dominiek-savio.be
tel:+3251230690
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Ethiek in de zorg 

 

Dagelijks worden hulpverleners uitgedaagd om keuzes te maken over de zorg en ondersteuning voor 

personen met een handicap. Het is steeds de vraag wat ‘goede zorg’ is voor die persoon in die specifieke  

situatie.  

Het antwoord op die vraag wordt niet enkel bepaald door de hulpverlener zelf.  

Het zijn de persoon met handicap, zijn familie, naastbetrokkenen en hulpverleners die in dialoog ‘goede 

zorg’ mee vormgeven. In de praktijk merken we echter vaak dat ieders invulling van ‘goede zorg’  

verschillend kan zijn. Hoe kunnen we in dergelijke situaties tot een weloverwogen, gezamenlijk gedragen 

en ethisch verantwoorde beslissing komen?  

 

Om een antwoord te vinden op deze vraag, werd er vanuit onze volwassenenwerking gekozen om inspiratie 

te halen bij het ethisch model dat ontwikkeld werd door Professor Axel Liégeois, ethicus-docent aan de 

faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven en stafmedewerker Ethiek bij de Broeders 

van Liefde in Gent.  

 

Dit model biedt handvaten om in dialoog met alle betrokkenen methodisch aan de slag te gaan met  

ethische vragen. Hierbij vertrekt men vanuit de waarden die achterliggend zijn aan de keuzes die we maken 

in de zorg.  

 

Via een ethisch groeiboek werden begeleiders stap voor stap geprikkeld door dit ethisch denkkader. In het 

afgelopen jaar werden enkele casussen – waar een ethische vraag centraal stond – besproken aan de hand 

van dit model. Vanuit deze positieve ervaringen met het model zullen we dit het komende werkjaar verder 

hanteren en uitwerken.  

 

Ben je zelf geprikkeld door dit thema of kan dit een meerwaarde zijn voor jullie eigen werking, dan kan er 

steeds contact genomen worden met Steven Van De Vijver, orthoagoog binnen de volwassenwerking van 

Dominiek Savio (steven.vandevijver@dominiek-savio.be).  

 

 

 

 

 

 

 

Boekenwurmen kunnen zich verdiepen  

in het boek ‘Waarden in Dialoog – Ethiek in de zorg’  

(Prof. Axel Liégeois, 2014).  

mailto:steven.vandevijver@dominiek-savio.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_xIa-mefkAhXOyqQKHeBOCGEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Ff%2Fwaarden-in-dialoog%2F33739453%2F&psig=AOvVaw0EhBultrGEbs34OCKXLVQr&ust=1569336827948075
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Conny Pauwels (51)werkt binnen onze organisatie als teamverantwoordelijke bij de volwassenen.  
Het Vlaams Welzijnsverbond ging met haar in gesprek en publiceerde een interview met haar  
op hun website. 

 

 

‘33 jaar geleden kwam ik als stagiaire bij Dominiek Savio terecht. 

Na mijn studies ben ik er vrijwel meteen aan de slag gegaan. Ik 

ben intussen aan mijn 31ste jaar als woonbegeleider bezig;  

teamverantwoordelijke ben ik al 28 jaar.  

Ooit begonnen als jongste telg behoor ik nu tot de anciens.’ 

 

 

 

‘Het team waar ik deel van uitmaak – we zijn met twaalf – begeleidt elf bewoners. Het zijn allemaal  

volwassenen met een meervoudige beperking. Geregeld komen er ook een aantal cliënten logeren, zodat 

hun thuisfront even op adem kan komen. Als woonbegeleider zorg ik mee voor onze cliënten, sta ik mee in 

voor de was en de plas. Als teamverantwoordelijke zie ik me als vertegenwoordiger van de leefgroep.  

Ik zorg dat informatie doorstroomt van de basis naar leidinggevenden en omgekeerd, en hou mee de  

organisatie van de leefgroep in het oog.’ 

 

‘Omdat ik al mijn hele loopbaan in dezelfde voorziening werk, zeggen mensen weleens dat ik kansen heb 

laten liggen. In feite ben ik altijd tevreden geweest met mijn job en dan kijk je niet verder. Al is ook bij mij 

zeker niet elke werkdag een feestdag, maar dat heb je in geen enkele job. Op moeilijke momenten ben ik 

net blij dat ik al zolang in dezelfde voorziening werk, want dan weet je bij wie je voor een luisterend oor  

terechtkan. Ik vind dat een comfortabele positie.’ 

 

‘Ik heb mezelf al vaker de vraag gesteld waarom ik precies deze job doe, maar ik kan er eigenlijk geen  

pasklaar antwoord op geven. Het leek me iets voor mij en dat bleek het effectief ook te zijn. Ik hou vooral 

van het contact met mensen. Het is een huizenhoog cliché, maar de positieve feedback van onze cliënten, 

daar doe je het uiteindelijk voor. Al is het zeker geen evidente doelgroep. Doordat onze cliënten een  

meervoudige beperking hebben, blijft het uitdagend en boeiend om hen te begeleiden. Op sommige dagen 

is het zelfs knap lastig en wens je dat er een handleiding zat bij elke persoon. Gelukkig heb ik een team 

waarop je kan rekenen en is er binnen het medewerkersbeleid aandacht voor het feit dat dit zowel  

psychisch als fysiek een belastende job is.’ 

 

‘Ik heb nog meer dan tien jaar te gaan op werkvlak en hoop deze job toch nog een hele tijd te kunnen doen. 

Of het me zal lukken tot ik pensioengerechtigd ben, weet ik niet. Mocht het op een dag fysiek niet meer 

gaan, dan hoop ik een andere jobinvulling te kunnen krijgen binnen het huis. Daar teken ik meteen voor!’ 

 

Ook interesse in een job bij Dominiek Savio? Bekijk zeker onze vacatures! 

https://dominiek-savio.jobtoolz.be/nl#jobs
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Op vrijdagnamiddag 12 april werden alle ouders, broers en zussen van onze bewoners uitgenodigd voor 
een boeiende familiedag. Tijdens onze familiedag mochten de familieleden eens ervaren hoe het is om te 
wonen in de Balans. Wat doen onze bewoners allemaal in de Balans? 

We gingen om 14u van start met koffie en een koek én onze bewonersvergadering. We overliepen de  
briefing, bespraken wat we zouden doen dit weekend en welk voorgerecht we maandag zouden eten. Dit 
doen we normaal wekelijks met onze bewoners op maandag. 

Tijdens de bewonersvergadering kreeg de familie een “werkschema”. Gedurende de rest van de namiddag 
mochten de familieleden aansluiten bij allerlei activiteiten die de Balans kenmerken: 

Bruisballen maken in de leefgroep: een activiteit die we graag doen tijdens vakantiewerking.  
Caroline Nobus vindt dit erg leuk! Ze gaf met veel plezier een beetje uitleg en stak een handje toe.  
Ondertussen kreeg de familie ook uitleg over onze vakantiewerking, onze Pop-ups en de  
nieuwe Wattage werking in Dominiek Savio. 
 
Gaan fietsen met een rolwagenfiets: dit is een zeer leuke manier om eens de buitenlucht op te snuiven 
voor enkele van onze bewoners. De familie mocht plaatsnemen in de fiets en ook eens beleven hoe het 
is om vooraan deze fiets te zitten. Carolien De Rechter gaf een woordje bijkomende uitleg. 
 
Werken in WIO: bijna al onze bewoners gaan werken in WIO (werk in opdracht) tijdens de werkweek. 
Ook de familie mag eens zien wat er hier allemaal moet gebeuren. Steven Vanackere en Frederik 
Lauwaert toonden hoe het moest en legden uit wat er allemaal moet gebeuren in WIO  
(werk in opdracht). 
 
Een relaxmoment in onze relaxruimte + bad: alle bewoners gaan wekelijks in bad. Voor 1 bewoner is 
dit met behulp van een tillift. Hoe voelt het juist om in een tillift te hangen? De familieleden die dit te 
weten wilden komen, mochten dit eens proberen. Ondertussen kon men genieten van relaxerende  
muziek, geuren en kleuren. Frederik Samain stond paraat om dit alles in goede banen te leiden. 

 

Na dit alles kwamen we weer met z’n allen samen rond de tafel waar onze namiddag begon.  
Wat waren de bevindingen?  
De meeste familieleden vonden het erg vreemd om vooraan in de rolstoelfiets te zitten. Helemaal geen 
controle hebben, volledig afhankelijk zijn van de bestuurder achter je, … Dit hadden ze nog nooit ervaren. 
Ook de tillift was een leuke, maar vreemde beleving.  
 
De conclusie was duidelijk: iedereen had zich geamuseerd en had iets bijgeleerd over de werking in de 
Balans! Volgend jaar doen we dit zeker opnieuw! 
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Bewoner en vrijwillig postbode Gaston krijgt standbeeld(je) in de inkomhal van het kasteel Dominiek 

Savio.  Gaston Vanpeteghem (62) is in de wolken. Gaston woont al sinds 1965 in Dominiek Savio en zorgt 

er al veertig jaar voor de bedeling van de post. Dat verdient erkenning, zo vond de directie.  

Gaston vroeg én kreeg een eigen standbeeld(je). 

Een miniatuurbeeldje van postbode Gaston  

werd onthuld in Dominiek Savio en kreeg  

een mooie plaats in de inkomhal van het kasteel.  

Het toont Gaston in zijn hoogdagen als postbode, 

compleet met driewieler. Het werkje is van de hand 

van Koen Vandekindere (52), een kunstenaar met 

een beperking. Koen werkte zowat drie maanden 

lang een dag per week aan het stuk in de klei-

afdeling van het instituut. Hij baseerde zich op een 

foto van Gaston in zijn jongere jaren. 

https://m.hln.be/regio/hooglede/bewoner-en-vrijwillig-postbode-gaston-krijgt-standbeeld-je-in-inkomhal
-kasteel-dominiek-savio~abdd268e/ 

 

 

Campagne #ikwachtmee vestigt aandacht op lange wachtlijsten voor mensen met een beperking 

 

Vijf jaar is de gemiddelde wachttijd voor de bijna 20.000 mensen met een beperking die wachten op  

financiële hulp van de overheid. Tijd om aan de alarmbel te trekken, vonden zes organisaties uit de  

gehandicaptensector. 

#IKWACHTMEE 

Zo’n 4.000 kinderen en 15.000 volwassenen met een handicap staan momenteel op de wachtlijst voor  

budget waar ze recht op hebben. De campagne #ikwachtmee werd gelanceerd om de mensen die op de  

wachtlijst staan te steunen én om aandacht te vestigen op het probleem.  Ze kozen voor een ludieke actie, 

maar het doel ervan is menens: men wil de volgende Vlaamse regering oproepen om de problematiek van 

de wachtlijsten hoog op de politieke agenda te zetten,  

OOK WIJ WACHTEN MEE 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fm.hln.be%2Fregio%2Fhooglede%2Fbewoner-en-vrijwillig-postbode-gaston-krijgt-standbeeld-je-in-inkomhal-kasteel-dominiek-savio~abdd268e%2F&data=02%7C01%7Ceric.vanparys%40dominiek-savio.be%7Cdc1f27eb
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fm.hln.be%2Fregio%2Fhooglede%2Fbewoner-en-vrijwillig-postbode-gaston-krijgt-standbeeld-je-in-inkomhal-kasteel-dominiek-savio~abdd268e%2F&data=02%7C01%7Ceric.vanparys%40dominiek-savio.be%7Cdc1f27eb
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Op 23 april gaat het nieuwe parkeerplan van kracht.  
Dit is de 2de fase binnen een duurzame totaalvisie op mobiliteit binnen Groep Gidts. 

Wat verandert er nu? 

PARKEREN 
Elke medewerker ontvangt, via zijn/haar leidinggevende, een eigen gekleurde parkeerkaart.   
Deze kaart is gekoppeld aan de tewerkstellingsplaats en verbonden met 1 van de centrale parkings 
(Stationsplein, Schapenweide, Zet je bie, Kasteel of Parkeerput). 
Voor korte bezoeken (max. anderhalf uur) kan er met de parkeerschijf gebruik gemaakt worden  
van de interventieparkings.   

 
FIETSEN 
We beschikken over 50 gele fietsen die vrij gebruikt mogen worden voor interne verplaatsingen.  
Deze staan verdeeld over 7 locaties op de site. 
De sleutels van deze fietsen kunnen telkens afgehaald en teruggegeven worden aan de verantwoordelijke 

van de verdeelpunten. 

 

 

 

ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. ESF lanceert op geregelde tijdstippen een 

oproep tot het indienen van een project. Een oproep is een inhoudelijk en  

financieel kader dat aangeeft welke problematiek in de Vlaamse arbeidsmarkt 

moet worden aangepakt en welk budget daarvoor ter beschikking wordt gesteld. 

Organisaties kunnen tijdens die periode een projectvoorstel indienen.  

In december 2017 hebben wij vanuit medewerkersbeleid een project ingediend voor de oproep ‘Duurzaam 

loopbaanbeleid’. In april 2018 kregen we het goede nieuws te horen dat ons project positief beoordeeld 

werd. We stelden verschillende werkgroepen samen per thema en gingen aan de slag. Het project loopt 

over 18 maanden dus dit wordt afgerond op 30 september 2019.   

Zowel binnen de brede welzijnssector als in onze eigen organisatie worden we geconfronteerd met heel wat 

uitdagingen. Binnen dit projectvoorstel focussen wij ons op drie grote uitdagingen:  

Instroom van nieuwe medewerkers 

Werkbaar werk 

Wijzigende competenties 

Voor de samenstelling van de werkgroepen konden we op heel wat enthousiaste medewerking rekenen van 

collega’s uit zeer diverse functies en diensten binnen Dominiek Savio. Dit zorgt voor een echte meerwaarde 

voor de brainstormsessies, overlegmomenten en het uiteindelijke resultaat.  
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Eind april, begin mei vond er een extra personeelsvergadering plaats voor alle medewerkers, zowel van 
beleidsdomein zorg als beleidsdomein onderwijs.    
Het doel was de medewerkers te informeren over een traject dat werd opgestart binnen Dominiek Savio en 
dit onder de titel “Naar een toekomstgerichte beleidsstructuur voor Dominiek Savio”.   

In het najaar 2018 werd een belevingsdag georganiseerd voor alle leerlingen, cliënten, medewerkers, 
familie, geïnteresseerden…. en dit naar aanleiding van 60 jaar Dominiek Savio.  Het was een dag waarop we 
met trots konden terugblikken op datgene dat we gedurende deze 60 jaar hebben gerealiseerd.    

Naar aanleiding van de evaluatie van deze belevingsdag stelden de leden van de Raad van Bestuur zich de 
vraag :   Hoe moeten we ervoor zorgen dat Dominiek Savio toekomstgericht zijn opdracht met dezelfde  
deskundigheid en enthousiasme kan waarmaken, rekening houdende met alle veranderingen die rondom 
ons gebeuren : het M-decreet in het kader van inclusief onderwijs, de reorganisatie en schaalvergroting 
binnen onderwijs, de vermaatschappelijking van zorg, de omslag naar de persoonsvolgende financiering 
binnen de sector ondersteuning van personen met een handicap, de grote uitdagingen op infrastructureel 
en financieel gebied ... 

Hiervoor werd een traject opgestart waarbij in een eerste fase vooral directieleden en leden van  
beleidsteam zorg in betrokken waren.  De missie en visie werd besproken en geactualiseerd, de  
strategische uitdagingen werden verscherpt.   Om deze te waar te maken, dienen we ons organisatiemodel 
te evalueren en bij te sturen.   

Een aantal leidende principes worden hierbij vooruit geschoven :  

- We willen onze organisatie enten op het netwerkmodel, waarbinnen er verschillende clusters zijn die 

meer slagkracht en eigenaarschap hebben  om hun opdracht waar te maken en dit vanuit een  
gezamenlijke visie.  

- We willen een organisatie die meer cliëntgericht is waardoor we meer vraag gestuurd kunnen  

werken. Hiervoor moet onze organisatie meer wendbaar zijn.   Zodoende kunnen we op een vlotte en 
flexibele manier ingaan op de diverse vragen, veranderingen en uitdagingen.   

- We willen een organisatie waarbinnen er gedeeld leiderschap is en waarbij mensen vanuit een  

gezamenlijke verantwoordelijkheid hun opdracht waarmaken en hiervoor de nodige initiatieven  
kunnen/mogen nemen.  

- We willen een organisatie met een duidelijke missie, onderbouwde expertise maar vooral een  

organisatie waarin mensen werken met goesting en enthousiasme.  
 

Binnen de hiërarchische structuur werden door de Raad van Bestuur een aantal knopen reeds doorgehakt: 

- Binnen het beleidsdomein zorg wordt de duale directiestructuur losgelaten.  Er wordt geen  

opsplitsing meer gemaakt tussen strategisch beleid en dagelijks beleid.  Dhr. Eric van Parys wordt 
directeur van het beleidsdomein zorg, terwijl dhr. Bart Sabbe zijn rol als directeur kwaliteit en  
strategie loslaat en de functie opneemt van beleidsadviseur.  Hij zal dan ook een ondersteunende rol 
hebben in het transitietraject.  

- De functie directeur financiën, administratie en HR wordt een directiefunctie naast de functies van 

directie zorg en directies onderwijs.  

In het verdere traject worden de clusters van de toekomst afgelijnd, de mandaten uitgeklaard en verder 
bepaald hoe de transitie naar dit nieuw organisatiemodel zal verlopen.  Hierbij wordt gekozen voor een 
flexibele veranderingsaanpak, waarbij we stap voor stap gaan in onze eindrichting en met betrokkenheid 
van zoveel mogelijk mensen.  
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Net zoals de voorbije jaren stelde de organisatie van 

het Labadoux-festival de vraag om terug deel te  

nemen aan hun kunstproject.  

Dit jaar was het kunstwerk een groepswerk: 

iedereen kreeg een blanco plank met een lijn op. 

Daarop kon men vrij werken met het thema “groeien 

& bloeien”.  

Martine en Kelly gingen voor de natuur, Anja en Els 

willen hun “groeien in wenskaarten maken”  

tentoonstellen. Jens wou de rode bloemen tonen die 

groeiden in het verdriet van de oorlog.  

Isabelle wou de liefde tonen die groeit uit  

cadeautjes geven en krijgen…  

En ook onze kunstenaars Stef en Elodie gingen  

creatief aan de slag met de groei van mensen.  

Zoals altijd werden de werken een lust voor ‘t oog… 

 

Ann is trots op haar werk vol mandala’s en Stef 
maakte een prachtige tekening op zo’n plaat 
waarvan het thema voor zich spreekt  

De mooie kleurrijke resultaten van: Anja, Kelly, 
Martine, Isabelle, Els, Jens en Elodie, met de 
hulp van Ann en Ann. 

Zoals ieder jaar startte het Dominiek Savio feest 

met een viering. Daarin werden bewoners van 

de afdeling volwassenen gevierd. 

Na de viering was het tijd voor een groot feest 

met veel lekker eten.  

Het thema was de Voice van Vlaanderen.  

Iedereen die wou kon een liedje zingen.  

Vanuit De Molenreke gingen Kelly, David en 

Joost de uitdaging aan.  

Iedereen was enthousiast over hun optreden  

en zo merkten we dat er heel wat zangtalent  

in De Molenreke zit. 
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Rien, begeleidster in de Notelaar,  volgt Spaanse les en leerde via die weg Linda kennen.  
Linda is een erg geëngageerde vrouw die zich graag inzet voor anderen. Zo mochten wij haar eind vorig 
jaar verwelkomen in De Notelaar.  Als verpleegster geweest zijnde, is Linda het gewoon van zich sociaal te 
engageren. Samen met haar vriendin en oud collega Katrien doet ze graag aan vrijwilligerswerk.  

Dat Linda en Katrien 2 bezige bijtjes zijn, hebben we al gemerkt! Op  regelmatige basis staan beide dames 
garant voor een namiddag vol vertier en plezier! Van een kookactiviteit, spelletjes spelen, gaan eten tot het 
vervoeren van bewoners naar buitenhuisactiviteiten… niks is hen teveel! Dat Linda en Katrien graag gezie-
ne dames zijn, wordt duidelijk uit enkele citaten van onze cliënten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande reacties is duidelijk hoe blij onze cliënten met de vrijwilligers zijn.  

Het is voor hen erg fijn om sociale contacten te ervaren!  

Het is uniek om te zien hoe dit wederzijds vertrouwen tussen bewoner en vrijwilliger wordt opgebouwd.  

 

Wij zijn bijzonder dankbaar dat we Linda en Katrien hebben mogen verwelkomen binnen onze woonvorm. 

De cliënten en begeleiding kijken alvast uit naar  de toekomst met nog heel wat leuke activiteiten!  

Koen: “ Linda en Katrien zijn 
twee erg lieve vrouwen, tof 
dat ze ook zelf op ideeën 
komen om samen                   
dingen te doen!” 

Roberto: “ Linda is 
een hele goede vrij-
williger, ze is al mee 
geweest met mij naar 
de Kode mavu!” 

Pascal: “ Linda heeft mij al vervoerd 
naar mijn zus, ook mijn zus vond haar 
een hele toffe dame!” “ Binnenkort 
gaat ze eens kijken om samen naar 
een rommelmarkt te gaan, hier kijk ik 
al naar uit!” 

Ludo: “ Wij maakten samen 
een pittige paprikasoep en 
gaven deze de naam 
“lilusoep” beter bekend als 
de Linda en Ludo soep!” 
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De Molenreke in de Rumbeekse Kloosterstraat telt 12 vaste bewoners die er zelfstandig in aangepaste  
studio’s wonen.  Op weekdagen komen daar 24 personen met een beperking bij.   
Tijdens een dankfeestje worden de vrijwilligers  in de bloemetjes gezet. 

Onze mensen zijn niet alleen werkzaam in ons eigen atelier, maar ze zijn ook als vrijwilliger in de buurt 
actief. Ze helpen mee in woonzorgcentra, thuiszorgwinkel, op het stadhuis, bij de politie, bij WTV-Focus, in 
de basisschool, bij Floralux, …. 

Ze moeten wel naar die verschillende locaties gebracht worden en terug opgehaald.  Externe vrijwilligers 
staan hiervoor in.   Ook verplaatsingen naar het zwembad, een optreden, een festival, een weekenduitstap 
gebeuren door de externe vrijwilligers. 

Momenteel zijn er 13 vrijwilligers.  Gerry is er al bij sinds de start van De Molenreke in  1995. 

Het is uiterst belangrijk dat bewoners en deelnemers van het dagcentrum zich zoveel mogelijk integreren 
in de samenleving.  Het zijn onze vrijwilligers die dit mede mogelijk maken. 

Een dikke pluim voor alle belangrijke helpende handen !  

Contacteer Frankcy Deroo, al 20 jaar bewoner van De Molenreke  
en coördinator van het vervoer. 
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Eind mei wordt overal 'Dag van de Buren' georganiseerd. Onder het motto 'beter een goede buur dan een 

verre vriend' duiken overal initiatieven op om elkaar te ontmoeten.  

 

Dit jaar werd De Molenreke, deel van onze volwassenenwerking, de uitvalsbasis voor een mooi buurtfeest 

in Rumbeke! 

 

Samen aan de slag 

Samen met één van de buurvrouwen kreeg het initiatief vorm. Zij had al ervaring met een vorige editie en 

ging in gesprek met ons. Onze bewoners stelden voor om het feest eens in het groen van De Molenreke te 

laten doorgaan: ruimte voor iedereen. 

 

Ontmoetingsfeest 

Druppelsgewijs kwamen de buren het terras opgewandeld en zochten een plaats aan de sfeervol opgezette 

tafeltjes. Er waren versnaperingen, dranken aan democratische prijzen. Spontaan ontstonden er mooie en  

hartelijke gesprekken tussen onze buren en onze volwassenen. Er werd ontmoet, gelachen ... het was een 

sfeervolle bedoening. 

Veel van de buren waren niet bekend met het project 'De Molenreke' en vonden het heel waardevol dat het 

feest op hun domein werd georganiseerd. Sommige gezichten waren gekend andere dan weer nog niet … .  

‘Samenzijn’ en luisteren naar elkaars verhaal … . 

Er werd verhaal geschreven op de dag waar de buren mee aan tafel zaten. Op naar de volgende editie! 
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Het behouden (onderhouden) van bestaande relaties en het creëren van nieuwe contacten staat hoog  

in de vaandel van de Lysterbesse.   

We geloven heel sterk dat je door te ‘netwerken’ : 

- iets betekent voor een ander 
- erkenning, warmte, vertrouwen sterk kan voelen 

- dat we breder kijken dan alleen ten huize van… 
- dat je zo de mogelijkheden / de noden van de Lysterbesse naar buiten brengt. 
 

 

Vele vrienden, familie, kennissen van de Lysterbesse kwamen helpen. 

 

 

In de Lysterbesse woont Farid,  

die van Marokkaanse afkomst is.  

 

We hebben de Lysterbesse omgevormd in Marokkaanse 

sfeer en we kookten zelfs Marokkaans.  

Een broer en een vriend van Farid kwamen hiervoor  

speciaal af van Mechelen.  

We dansten op Marokkaanse muziek. 

 

Op het programma van volgend werkjaar: Aziatisch koken, gezien Fuxin van China is nodigen we zijn familie 

uit om ons te ondersteunen…  
 

gaat in 2019 de ‘Nieuwe Lysterbesse‘ [bouwproject Nieuw gebouw] financieel steunen .  

We leggen herhaaldelijk contacten samen met de bewoners. 
 

voor de buren van de Lysterbesse. 
 

Samen met de familie Carly, is er een , overleden bewoner. 
 

Met verschillende bewoners  gaan we waar de broer van Gerda Pollet bij zingt.   

Dit versterkt de banden met de familie. 
 

: verschillende bewoners van de Lysterbesse hebben hier aan meegewerkt .  
 

.  

Reeds verschillende jaren kunnen de bewoners van de Lysterbesse, daar genieten van een 

verwennamiddag (massage, pedicure…)   Er is een nauwe band tussen de school en de Lysterbesse.  

De leerlingen van het  Sint-Jozefinstituut hebben ook meegewerkt aan 60 jaar Dominiek Savio. 
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De eerste Dominiek Savio Trail Run op 18 mei 2019 was een gigantisch succes!  

Een 400–tal lopers en rollers legden het golvende parcours op het groene domein van Dominiek Savio af 

onder een stralend lentezonnetje. Starten deden we voor het kasteel. Via de stille bron werd er naar de 

loodsen gelopen. De Waaiberg, de Schapenweide en atletiekpiste brachten ons naar het Withuys. Na een 

kleine vier kilometer konden de lopers genieten van een royale bevoorrading (fruit, chocolade, koekjes, 

pannenkoeken, winegums, water, sportdrank…). Het parcours van staplanken en fietsjes leidde richting 

Hoeve Ter Kerst. Na een toer in het bos keerden we terug naar de Boskant-Kouter. Via de volwassenen 

kwamen we uit bij de Freinet school. Eindigen deden we op het kasteeldomein. Hier kreeg iedereen  

nogmaals een uitgebreide bevoorrading. De super sportievelingen waagden zich aan een tweede toer en 

legden zo maar liefst twaalf kilometer af. De kids legden een parcours af van 2,5km. Ze werden beloond 

met een mooie medaille. Op het kasteelplein leefden ze zich uit op het springkasteel, cadeautjes vissen, 

zich laten schminken… De toeschouwers genoten van een drankje en een worstenbroodje tijdens het live 

optreden van ‘Bucht’.  

Deze trailrun bracht een slordige 10.000 euro op. Hiermee is al een mooi deel van de lift voor het nieuwe 

Talentier schoolgebouw bekostigd.  

 

Het vrijwillige kernteam van zes 

personen (Katelijne, Nele, Sylvie, 

Camille, Natacha en Jozefien) zat 

zaterdag om 13u met de handen in 

het haar en dacht “dit nooit meer”. 

Toen de eerste kids over de meet 

kwamen met stralende gezichten 

en lovende woorden, dachten  ze 

echter allemaal “op naar een  

volgende editie”. Ook al was het 

puzzelen om iedereen tijdens de 

middagpauzes en na de werkuren 

samen te krijgen, werden er de 

weekends voordien vaak tot in de 

late uurtjes lijsten gemaakt,  

mailtjes verstuurd…  

 

De zalige sfeer de dag zelf, de hulp van de talrijke vrijwilligers en de super reacties zorgen er voor dat er 

zeker nog een volgende editie komt. Ook de logistieke hulp , de ondersteuning van fondsenwerving en de 

steun vanuit ‘communicatie’ waren een grote meerwaarde bij het organiseren van deze eerste trail.  

Er zijn al heel wat suggesties voor nieuwe doelen… Misschien de aankoop van freewheels, zodat het voor 

kinderen, jongeren en bewoners makkelijker wordt om deel te nemen aan evenementen op oneffen onder-

gronden?  

Het plan is om jaarlijks een Dominiek Savio trail te organiseren de eerste zaterdag van juni.  

Voor 2020 mogen jullie alvast 6 juni in de agenda noteren! 
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Binnen de afdeling jongeren worden we vaak geconfronteerd met problemen op vlak van welbevinden die 
zich uiten in : wegloopgedrag, automutilatie, suïcidegedachten, piekeren, zwarte gedachten, regressief 
gedrag, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag… Enerzijds is dergelijk gedrag / beeld eigen aan 
de puberteit, kaderend in de zoektocht naar een eigen identiteit, loslatingsproces van de ouders, enz. (cfr. 
Pedagogisch kader). Anderzijds zijn er ook extra factoren die dit proces verzwaren en die gekoppeld zijn 
aan de (neuro)motorische beperking:  moeilijke aanvaarding van het anders-zijn, negatief zelfbeeld, nog 
moeilijker loslatingsproces van de ouders, ongeremd gedrag door hersenletsel, enz.  

Binnen onze werking zijn de orthopedagogen de sleutelfiguren die ervoor zorgen dat voor elk van deze 
jongeren het handelingsplan afgestemd wordt op de noden, in samenwerking met het interdisciplinair 
team. Arts en psychiater geven extra advies waar nodig. Individuele gesprekken voeren in kader van 
welbevinden kan een extra ondersteuning bieden in moeilijke situaties. Dit kan opgenomen worden door de 
orthopedagoog of de individuele begeleider (onder supervisie van de orthopedagoog). Voor een aantal 
jongeren (en hun context) is echter psychotherapie noodzakelijk, uitgevoerd door een psychotherapeut 
(definitie = een gesprekbehandelmethode met als doel het opheffen, verminderen of omgaan met 
psychische klachten en/of psychiatrische stoornissen). Daar ligt de nadruk op de vertrouwensband, het 
kunnen spreken tussen vier muren. Het gaat dan om jongeren met psychosociale problematieken en 
psychiatrische stoornissen die best behandeld worden door iemand die daar heel specifiek toe opgeleid is. 
Aangezien wij binnen Dominiek Savio geen psychotherapeuten in dienst hebben, is samenwerking met een 
gespecialiseerde dienst  noodzakelijk.  

Om een objectiever beeld te krijgen van die noden bij de totale doelgroep jongeren in Dominiek Savio, 
hebben we tussen september 2018 en januari 2019 deze in kaart gebracht, waarbij we een onderscheid  
gemaakt hebben tussen nood aan psychotherapie versus nood aan individuele gesprekken in het kader van 
welbevinden. Ook stonden we stil bij de lopende samenwerkingen: met welke diensten / personen,  
praktische organisatie, inbreng ouders, enz. Vanuit die gegevens willen we onze eigen werking én de  
samenwerking met externe diensten verder uitbouwen. 

A. is al 2x opgenomen in de psychiatrie omwille van een psychische problematiek, 
waarbij het aanvaarden van haar beperking centraal staat….Na langdurige opnames 
komt zij hier terug op school en geeft zij aan dat ze niet kan samen zijn met anderen 
met een beperking. Op zo’n momenten loopt ze weg, automatiseert, hyperventileert 
ze, dreigt ze met een zelfmoordpoging, …. 

S. heeft het moeilijk met zijn toekomst. Waarom kan ik niet gaan werken en mijn broers wel ?  

S. belandt in een depressie met psychotische kenmerken. Opname is niet mogelijk gezien hij rijdt 

met een elektronische rolwagen. Externe diensten verwijzen door… naar elkaar… Wingg niet mo-

gelijk wegens licht mentale beperking. Ampel niet mogelijk wegens psychiatrische problematiek. 

Ondertussen berispen de ouders hem omwille van zijn moeilijk gedrag… 

“De ouders van H. zijn gescheiden en maken veel ruzie, ook over de zorg voor H. H. kan dit niet goed plaatsen. Ze probeert 
goed te doen voor iedereen en past zich zo goed mogelijk aan de wisselende contexten aan, maar piekert veel, heeft veel 
verdriet en denkt dat de vele ruzies haar schuld zijn. Ze heeft er nood aan om stap voor stap situaties te overlopen, duiding 
te krijgen bij wat er gebeurt, wat er gezegd wordt… met een psychotherapeut, tussen 4 muren”. De complexe thuiscontext, 
de mentale én motorische beperking van H. zorgen voor grenzen in de samenwerking met externe diensten. 

F. is een late zij-instromer. Haar beperking is uiterlijk niet zichtbaar (DCD,CVI). In het verleden stootte ze 
heel vaak op onbegrip en werd ze gepest. Haar mama heeft ook veel moeite met de aanvaarding van haar 
beperking. F. had al 2 crisisopnames in psychiatrie n.a.v. conflicten thuis. F. heeft een heel laag zelfbeeld en 
automutileert. Ze vertoont wegloopgedrag, spreekt over suïcide en betrekt hier de andere jongeren in… 
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Samenvatting van het cijfermateriaal (registratie periode oktober-november 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Wat leren we hier uit ? 

1 op de 3 jongeren uit de afdeling heeft nood aan extra ondersteuning op vlak van welbevinden. 
Ongeveer de helft van die ondersteuning kan geboden worden door eigen middelen, via 
gesprekken met orthopedagoog / individuele begeleider (onder supervisie van de orthopedagoog). 
De andere helft van die ondersteuning dient te gebeuren in samenwerking met externe 
psychotherapeuten. Dit lukt voor twee derden van de jongeren. Voor één derde (10 jongeren) 
vinden we echter geen psychotherapeut en dit om diverse redenen : lange wachtlijsten, 
bijkomende licht mentale beperking, context weigert.  

Wat nu ? 

Naast het blijven inzetten op verdeskundiging van medewerkers op vlak van moeilijk hanteerbaar 
gedrag, 2 acties (afdeling kinderen en afdeling jongeren):  

1. Eerstelijnszorg : verder verkennen  en het uitnodigen van het CAW  in het schooljaar 2019-2020. 

2. CGGZ Largo Roeselare : verkennend gesprek n.a.v. dit werkdoel met adjunct-directeur Koen 
Vanderstegen (ervaringen, drempels, samenwerking, …) in mei 2019. Dit is goed verlopen waarbij 
actiepunten vanuit het gesprek worden meegenomen naar de orthopedagogen en sociale dienst 
om zo de samenwerking met centra geestelijke gezondheidszorg te optimaliseren. 

Volgend schooljaar ? 

In de loop van dit schooljaar hebben we ook vaak te maken gehad met suïcidedreiging (4 jongeren). 
Vanuit de afdeling zullen we volgend schooljaar hier op inzetten: vorming bij alle medewerkers 

rond dit thema enerzijds en het uitstippelen van een suïcidepreventiebeleid anderzijds. 

We nodigen het CAW uit om hun werking te komen toelichten bij medewerkers sociale dienst en 
orthopedagogen. 

Met de orthopedagogen zijn we op bezoek geweest bij Sint-Lodewijk in Kantrecht.  

We werden geïnspireerd door de ervaringsuitwisseling met de orthopedagogen van daar. In juli 
staat er ook een dergelijke ontmoeting gepland met orthopedagogen van Heter in Antwerpen.  
Beide ervaringen leggen we samen om verder vorm te geven aan ons pedagogisch beleid. 

Als laatste willen we ook verder inzetten op het nog beter kennen van het extern zorglandschap 
m.b.t. welbevinden.  Wanneer kunnen we met welke externe dienst samenwerken? Wat zijn daarin 
aandachtspunten? Wat kunnen we verwachten en wat niet?  

Vanuit de orthopedagogische en sociale dienst zijn we op zoek naar iemand die dit op zich kan  
nemen als focusverantwoordelijkheid. 
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Vanuit onderwijs en zorg ondersteunen we heel wat kinderen. Het voelt goed als je ziet dat ouders en 

begeleiders zich met veel liefde wijden aan hun uitdagende taak, want iedereen wil mee zoeken naar 

manieren zodat elk kind zo zelfstandig mogelijk in het leven kan staan. De omgeving is hierbij een 

belangrijke factor, dat weet iedereen, maar waar ligt de kracht? Wat zorgt ervoor dat er ‘successen’ 

geboekt worden? Waar liggen valkuilen, want niet alles loopt altijd even vlot? Een waardevol thema voor 

verder onderzoek. 

To.Go 

Onder leiding van prof. Dr. Sarah De Pauw (UGent, vakgroep orthopedagogiek) werden wij betrokken bij het 

To.Go-project: Temperament, Opvoeding en GedragsOntwikkeling. To.Go  bestudeert hoe kind-, gezins- en 

contextfactoren kunnen helpen om de grote verschillen in psychosociale ontwikkeling bij kinderen en 

jongeren met Down syndroom, autismespectrumstoornis en cerebrale parese (6-14 jaar) te verklaren.  

Gedurende 3 jaar werden data verzameld die de basis vormen voor heel wat onderzoek. Via To.Go werden 

veronderstellingen wetenschappelijk onderzocht om zo antwoorden te formuleren op vragen uit onze 

praktijk.  

Doctoraatsonderzoek Lisa Dieleman 

Lisa Dieleman, één van de onderzoekers, verdedigde op 6 juni haar doctoraat. Zij 

studeerde psychologie. Op stage in een revalidatiecentrum werd ze getroffen 

door het moeilijke parcours dat kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hun 

ouders vaak moeten afleggen. Ze wou deze ouders beter begrijpen en hen  

handvaten aanreiken voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van hun kinderen. 

Ze sprong op de kar van het To.Go project en zo konden wij informatie aanreiken. 

 

Kinderen met Cerebrale Parese: meer kans op gedrags- en emotionele problemen 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat een kind dat opgroeit met Cerebrale Parese (CP) drie tot vijf keer 

meer kans heeft om gedrags- en emotionele problemen te ontwikkelen dan een kind met een gewone 

ontwikkeling. Deze ouders staan echt voor een unieke en complexe uitdaging. Ze vormen een kwetsbare 

groep: gemiddeld ervaren ze meer stress en een lager welzijn en gebruiken ze vaker inadequate  

opvoedingsstrategieën. Een kwaliteitsvolle opvoeding is nochtans cruciaal voor een optimale ontwikkeling 

van deze kinderen. Kinderen met CP hebben een betere mentale gezondheid als : 

- ouders op een warme manier omgaan met hun kinderen en steun bieden tijdens momenten van onrust 

- ouders zich afstemmen op het perspectief van hun kind, initiatief aanmoedigen … 

Controlerend opvoeden (dwingend gedrag dat kinderen onder druk zet op een bepaalde manier te denken, 

voelen of handelen) hangt samen met meer probleemgedrag. 

 

Kind en ouder in wisselwerking met elkaar  
Wat bepaalt het opvoedingsgedrag? Waarom verschillen ouders in opvoedingsgedrag en waarom 

verandert dat gedrag bij een bepaalde ouder van dag tot dag?  

 

Het doctoraatsonderzoek werd gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan die ervan uitgaat 

dat er 3 universele psychologische basisbehoeften zijn: autonomie ( psychologische vrijheid),  

verbondenheid (warme en hechte band met anderen) en competentie (zich bekwaam voelen).  
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Als deze behoeften bij ouders bevredigd worden, geeft dit hen energie om op een warme, autonomie  

ondersteunende wijze met hun kind om te gaan. Als ouders gefrustreerd worden in deze behoeften  

ervaren ze stress en kost dit energie waardoor ze vlugger controlerend reageren.  

- Ouders van een kind met CP ervaren soms beperkingen in het ontwikkelen van eigen interesses 

(autonomie).  

- De relatie met hun partner, omgeving … kan onder druk komen te staan waardoor ze minder  

verbondenheid ervaren.  

- Soms voelen ze zich minder competent omdat ze de specifieke noden van hun kind onvoldoende  

kunnen ondervangen.  
 

De verwerking van de diagnose is vaak een moeilijk proces en ouders leven met onzekerheid over de 

toekomst van hun kind. Deze frustraties leiden tot stress en onrust waardoor ze minder positief opvoeden. 

Er zijn natuurlijk ook ouders die juist dichter naar elkaar toe groeien, die een gevoel van ‘empowerment’ en 

trots ervaren omwille van de zorg die ze bieden. Zo voelen ouders van kinderen met CP de band met hun 

kind aan als intens en speciaal (maar ook vermoeiend). 

 

Het gedrag van het kind bepaalt evenzeer het opvoedingsgedrag van ouders.  
Probleemgedrag van kinderen, vooral externaliserend gedrag, maar ook angstig en depressief gedrag lokt 

controlerend opvoedingsgedrag uit. Omgekeerd zal prosociaal gedrag van een kind positief 

opvoedingsgedrag uitlokken.  

 

Kinderen met Cerebrale Parese 

Bij ouders van kinderen met CP werden enkele specifieke zaken vastgesteld. 

- Ouders zijn responsiever op dagen waarop hun kind meer teruggetrokken, angstig of depressief is. 

- Ze zijn kwetsbaarder om te controlerend op te treden op dagen dat hun kinderen moeilijk doen of 

wanneer hun eigen behoeften gefrustreerd worden: hun energieniveau blijkt snel uitgeput.  

- Ouders die bewust in hun ouderrol willen investeren (sterk autonome motivatie) en die meer aan 

‘mindful parenting’ doen (d.w.z. op een open, onbevooroordeelde manier aandacht hebben voor de 

ouder/kind relatie) hebben meer energie,  reageren responsiever en zijn zich meer bewust van hun 

emoties, waardoor ze minder dwingend opvoeden.  

 

Praktische implicaties: opvoedingsgedrag van ouders kan veranderen.  

Er zijn veel factoren die opvoeden moeilijker of gemakkelijker kunnen maken. Het is van belang met ouders 

te focussen op factoren die positief opvoedingsgedrag bevorderen. Zo is het goed om stil te staan bij de 

psychologische basisbehoeften van ouders en samen te kijken hoe ze aan deze behoeftes tegemoet kunnen 

komen. Professionelen kunnen zelf meer aandacht besteden aan de ondersteuning van deze behoeften:  

- Ouders erkennen voor de inspanningen die ze doen om zich aan te passen aan hun kind.  

- Ouders helpen om op een aangepaste manier om te gaan met probleemgedrag van hun kind, wat 

immers een grote impact blijkt te hebben. 

- Ouders wijzen op het prosociale gedrag van hun kind. Een training in mindful parenting zou zinvol 

kunnen zijn: recent onderzoek toont aan dat ouders dit kunnen leren. 

- Reduceren van stress door het zoeken naar meer flexibele opvangmogelijkheden voor hun kind en 

onzekerheden over de toekomst van hun kind doen afnemen. 

 

Marijke Ven 
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Het was het tweede schooljaar op rij dat er door de afdeling kinderen werd gewerkt aan de digitalisering 

van het cliëntendossier. Binnen de werking ervaarde men de noodzaak aan het kunnen linken van de 

verschillende disciplinaire dossiers onderling en kende men de verwachting dat het digitaliseren van het 

cliëntendossier voor administratieve efficiëntie zou zorgen. 

Met “Orbis” was er reeds een softwarepakket aanwezig binnen Dominiek Savio. Sommige diensten waren 

hier reeds mee vertrouwd, voor anderen was Orbis bekend bij naam. Vanuit een duidelijk geformuleerde 

nood werd het digitaliseren van het cliëntendossier omschreven als een prioritair werkdoel binnen de 

afdeling kinderen. Annelies Benoit (toen nog directeur BuBao) en Bart Pauwels vormden een tandem in het 

trekken van dit werkdoel. Om vertrouwd te raken met Orbis als programma en zijn mogelijkheden zijn we 

gestart met een bezoek aan De Vleugels in Klerken. Als organisatie stonden zij een heel stuk verder in de 

toepassing van Orbis. Overtuigd van de mogelijkheden van dit programma zijn we na dit bezoek concreet 

aan de slag gegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de eerste plaats hebben we alle info die er op dat moment werd bijgehouden rond een kind in kaart 

proberen te brengen.  

Bij deze oefening werden volgende vragen gesteld:  

- Welke info wordt er allemaal bijgehouden?  

- Waar wordt ze bijgehouden?  

- Waartoe dient deze informatie?  

- Welke rapporten bestaan er?  

- Welke disciplinaire linken bestaan er? 
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Na het in kaart brengen van alle cliëntinformatie hebben we in een tweede fase een ontwerp gemaakt van 

hoe het digitaal dossier er zou moeten gaan uitzien. Kenmerken van het ontwerp waren onder andere: 

inhoudelijk disciplinaire dossiers die onderling gelinkt zijn, een interdisciplinair zorgplan dat naast een 

synthese van alle disciplinaire dossiers ook de handelingsplanning bevat, informatie wordt op één plaats 

weggeschreven en gedeeld, duidelijk omschreven lees- en schrijfrechten. 

 

Veelal werd aan de hand van bestaande disciplinaire verslagen (kineverslag, logoverslag,…) inhoud gegeven 

aan het digitaal dossier. Door te vertrekken bij de verslagen hadden we de zekerheid dat naast de input ook 

de output kon worden verzekerd en gerealiseerd. Bij het opstellen van de verschillende dossiers werd er 

gekeken om de dossiers onderling af te stemmen qua structuur en terminologie. Op deze manier ontstond 

een herkenbare structuur doorheen het volledige digitale dossier. Naast de disciplinaire content wordt 

ieder disciplinair dossier voorafgegaan door steeds dezelfde basisinformatie betreffende de leerling en zijn 

context. Deze informatie wordt meestal ‘binnengehaald’ uit het dossier van de bewonersadministratie of 

het dossier van de sociale dienst. Op deze manier beschikt iedereen over dezelfde basisinformatie (adres, 

contactgegevens, diagnose, gezinssamenstelling,…). 
 

Na het uittekenen op papier kon in samenwerking met de dienst processen en disciplinaire medewerkers 

gestart worden met de effectieve opbouw van het dossier in Orbis. Door geregeld overleg, feedback naar de 

werking, onderlinge afstemming tussen de dossiers werd gestaag vordering gemaakt. 

 

Na meer dan 2 jaar intensief ontwerpen, staan op vandaag alle disciplinaire dossiers zo goed als klaar en 

werd er beslist om in september 2019 van start te gaan met het effectief in gebruik nemen van het digitaal 

cliëntendossier. Hierbij werd er gekozen om de transfer te realiseren binnen de termijn van één schooljaar. 

In een laatste fase zijn we nu bezig met het ontwikkelen en op punt zetten van de output. Deze output 

betreft niet alleen disciplinaire verslagen maar ook schema’s, fiches en rapporten noodzakelijk voor de 

dagdagelijkse organisatie van de zorg. 

 

Niet onbelangrijk is het aspect vorming. Alle medewerkers hebben een basisopleiding gekregen waarbij ze 

kennis hebben kunnen maken zowel met Orbis als systeem als met hun disciplinair dossier. Binnen alle 

disciplines werden ‘referenten’ aangesteld: dit zijn medewerkers met een verhoogde deskundigheid rond 

het werken met het digitaal dossier. Zij kunnen als eerstelijnshelpdesk collega’s ondersteunen op de 

werkvloer in het werken met Orbis. 

 

Iedereen die aan het dossier heeft meegewerkt is trots met het resultaat en kijkt nu uit naar de toepassing 

ervan. De vereiste inspanning was groot en dit resultaat was alleen mogelijk door intense samenwerking 

tussen alle betrokkenen binnen de afdeling en in samenwerking met de dienst processen! 

 

“The proof of the pudding is in the eating.”  

Het komende schooljaar is ‘de’ test voor het digitaal cliëntendossier.  

Hopelijk mogen we dan vertellen dat de pudding smaakt! 
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Bij Cercle Brugge bestaat er een ethische code waarbij we verwachten dat onze spelers zich op een 

correcte en professionele manier gedragen, ook buiten het terrein.  

Nadat Cercle Brugge kennisnam van de snelheidsovertreding van Kylian Hazard, bracht Groen-Zwart 

samen met de speler een bezoek aan enkele verkeersslachtoffers van Dominiek Savio. 

Kylian Hazard ontmoette er niet alleen verschillende slachtoffers, hij kreeg ook een presentatie van  

Stephan D., zelf revaliderend van een moto-ongeluk, over de gevaren van het verkeer.  

 

“Ik ben diep onder de indruk van wat ik allemaal heb gehoord én gezien. Het was bij momenten echt om stil 
van te worden, maar tegelijkertijd ook zeer verrijkend. De presentatie die ik kreeg, was enorm 
confronterend, eigenlijk iets wat we allen zouden moeten krijgen. Ik wens iedereen heel erg veel moed en 
sterkte toe in zijn/haar revalidatie.” 
 

Algemeen Coördinator Marc Vanmaele:  

“De zorg en de ondersteuning die aan de cliënten in Dominiek Savio worden gegeven, en dan niet alleen aan 
de verkeersslachtoffers, verdient ons allergrootste respect en waardering. We stonden erop om samen met 
Kylian dit bezoek te brengen. De presentatie was bij momenten even slikken, maar getuigde van zeer veel 
moed. BEDANKT aan de directie, alle zorgcoördinatoren en alle personen en slachtoffers die we hebben 
ontmoet voor de toch wel inspirerende namiddag”. 

 

 

 

Met Getuigen onderweg komt een verkeersslachtoffer, naaste, nabestaande  

of veroorzaker vertellen over zijn ongeval en de gevolgen.  

Die gevolgen zijn vaak ingrijpender en langduriger dan een kort krantenartikel  

doet vermoeden. 

Meer info : rondpunt.be 
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Ouder aan de computer, vinger aan de knop ... start ... go!  

In veel huiskamers krijg je zo'n beeld te zien als de inschrijfperiode voor kampen eraan komt. Het aanbod is 

super, er is heel veel, maar steeds opnieuw te weinig om deze onnodige stress te vermijden. 

 

Vakantiewerking 

Voor kinderen en jongeren verbonden aan Dominiek Savio doen wij jaarlijks ook een aanbod om de kinderen 

die minder gemakkelijk een extern aanbod vinden een fijn vakantiegevoel te geven. Dit omdat we het willen, 

omdat we weten dat het nodig is, omdat we er willen zijn voor hen. 

Speciaal of bijzonder? Soms hoeft dit niet. Ook gewoon moet kunnen. Uitstapjes zijn fijn, maar de tijd om 

rustig samen te zijn, weg van de schooldrukte geeft ook al een andere energie. En natuurlijk mogen extra's 

niet ontbreken. Zo ging een groepje van onze kleinsten op bezoek bij de dolfijnen.  

 

Dolfijnen spotten 

De dag startte met een show van de dolfijnen. Ze sprongen … hup … omhoog uit hun groot zwembad. Het 

water spetterde in het rond. Heerlijk om naar te kijken. Een meisje uit het publiek mocht in een bootje 

stappen en de dolfijn duwde met zijn snuit het bootje vooruit. Iedereen werd blij bij het kijken naar dit leuke 

duo. 

 

Draaien, gieren, schreeuwen 

Enkele rondjes op de paardenmolen, op weg met retro auto’s en stoer doen in de botsauto’s ... maar steeds 

veilig aan de grond.  

De hogere sferen volgden daarna: in de dolfijntjesdraaimolen gingen we met één druk op de knop omhoog 

en omlaag. De dolfijnenrups bracht ons met volle snelheid omhoog en omlaag en ging van links naar rechts. 

Twee ritten op een rij zorgden voor veel gekriebel en geschreeuw van plezier.  

Wie vond dat dit nog niet genoeg was, waagde zich aan de piratenboot: stoere jongens en meisjes zeggen 

ons ahoi! 

 

Rust opzoeken 

Tijdens onze wandeling door het park ontmoetten we ook nog Bobo. Hij kwam handjes schudden en we 

gingen samen met Bobo op de foto. We lieten ons ook rijden in een treintje. Dit bracht ons tot bij de mooiste 

plekjes van het park en zijn vele dieren: geitjes, eendjes, de lama, een koe en heel veel kippen.  

Zo'n dagen geven onze kinderen en hun begeleiding een extra boost. Tijdens zo'n momenten ontmoet je 

elkaar op een andere manier en dat geeft extra energie om er verder samen voor te gaan! 

 

 




