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Bereik doelgroep 1.171 

Aandeel ambulant 71,5 % 

Nieuwe cliënten 2018 362 

Aantal FTE Begeleidend personeel 436,2 

Aantal bezoldigde werknemers 524 
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Op 27 augustus ontvingen ze in Waregem 40.000 bezoekers tijdens het grootste paardenfeest in  
Vlaanderen: Waregem Koerse.  Dit jaar werd naast de gekende rennen ingezet op twee nieuwe rennen 
waaronder de Pro-Arm Horse Race For Charity.  
Jerome Demuynck, bewoner van studiowonen 'De Lysterbesse' beleefde er de dag van zijn leven. 
 

Pro-Arm Horse Race For Charity 
Dit is een duo race waarin 7 bedrijven koersen voor hun eigen gekozen doel. Dankzij The Truck Company 
uit Hooglede-Gits kwam ook Dominiek Savio in de picture. Jerome Demuynck, oud-leerling Dominiek Savio 
en ondertussen bewoner van ons studiowonen in De Lysterbesse, deed mee ten voordele van de nieuw-
bouw van zijn woongroep. Op 18 augustus mocht hij al eens oefenen. Op 27 augustus was hij helemaal 
klaar voor de echte race. 

Vragen staat vrij ... 
Toen Eric Van Parys (directeur dagelijks beleid) en Brigitte Meuris 
(diensthoofd De Lysterbesse) hem vroegen of hij wilde meerijden op Wa-
regem Koerse, voor het goeie doel, zei hij vlug JA. "Ik besefte toen nog 
niet waar het echt om draaide. Beetje bij beetje begon het door te dringen 
en was ik wel een beetje nerveus" aldus Jerome. 

De voorbereiding 
Op zondag 18 augustus was het voorbereiding op dit alles in Waregem. "Ik 

vond het supertof! Na deze proefrit heb ik onmiddellijk gezegd dat ik het volgend jaar opnieuw wil doen … 
Er was toen ook een interview met WTV/ FOCUS. Dit doe ik niet zo graag, maar het is goed verlopen. Ik ben 
blij dat ik het witte pak als herinnering mocht houden." 

De grote dag 
"Het was snel rijden hoor! Ik was een beetje bang toen we tegen een ander karretje reden. Dit duurde 
maar even, want de wedstrijd vloog voorbij en wij reden als derde over de meet. Na de wedstrijd werd alle 
aandacht op de winnaar gericht. Ik was hier blij om. Zo kon ik een beetje op adem komen. 
Alles bij elkaar was het zeer tof om dit te mogen doen! Op naar mijn volgende paardenren?!" 

Met 750 euro naar huis! 
Dankzij het initiatief vanuit Waregem Koerse ... 
Dankzij de kans die Jerome kreeg om via  
The Truck Company voor Dominiek Savio mee te rijden ... 
Dankzij de derde plaats tijdens de PRO-AM horse race ... 
ontvingen we € 750 voor 'De Lysterbesse'. 

Maar vooral dankzij dit alles, beleefde Jerome enkele 
prachtmomenten en had hij unieke ontmoetingen! 
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Steeds een drukte van jewelste tijdens het onthaal 
van de proloog. Vlug nog wat vakantieverhalen 
uitwisselen vooraleer alle aandacht naar het jaar-
lijkse startgebeuren gaat.  
 
Het thema van de proloog dit jaar was 

‘Verbinding’.  Verbinding met onze leerlingen, 
bewoners, cliënten en hun families, professione-
len en de buurt. 

 

Niel, gids in het bezoekerscentrum, vertelde over 
zijn schooltijd in Dominiek Savio, zijn zoektocht 
naar een gepaste job en zijn uiteindelijke tewerk-
stelling binnen het bezoekerscentrum. Niel voelt 
zich al helemaal thuis in zijn nieuwe job en dat 
was ook te merken aan zijn enthousiasme waar-
mee hij zijn verhaal bracht.  

 
De presentatie ‘Dirk en Dirk’, die getuigt van een 
bijzondere band tussen beide, zorgde voor een 
vleugje humor vooraleer Dr. Alexandra Casaer 
aan het woord kwam.  
Dr. Casaer vertelde over haar verbinding als arts 
met de teams van Een Andere Start en ’t Spoor. 

 
Op de proloog werd ook het project bekend ge-
maakt dat de komende drie jaar op een financiële 
steun vanuit het Golemfonds kan rekenen: Kudim-
ba Foundation uit Malawi met als behartiger Vicky 
uit de Molenreke. 

 
Mathieu, de jongere die boodschappen doet in de 
plaatselijke supermarkt, en op die manier contac-
ten legt met de buurt was een mooi voorbeeld van 
de toepassing van de slagzin ‘Als je wat je kunt …’ 
in de praktijk.  

 

Verbintenis is er niet alleen in het heden maar ook 
over de dood heen. Een pakkende en beklijvende 
getuigenis van de broers en zussen van Guido 
Carly, over de band die zich nog steeds onderhou-
den met de bewoners en het team van de Lyster-
besse, zorgde ervoor dat we Guido niet vlug zullen 
vergeten. 

 
De muzikale omlijsting verzorgd door muzikant 
Daan en zangeres Janne was subliem.  
Janne beschikt over een engelenstem aldus Tom 
Helsen. We kunnen dit alvast beamen. 

 
Als afsluit was er nog de voorstelling van de  
nieuwe film van Groep Gidts die de verbinding  
in beeld brengt.  

 
Op naar de volgende proloog! 

Benieuwd wat de creatieve werkgroep dan voor 
ons in petto zal hebben.  
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’t Spoor kan sedert 1 september, “Globale individuele ondersteuning” aanbieden. 

Globale Individuele Ondersteuning (GIO) wil kinderen met een (vermoeden van) beperking kansen geven om 
aan de reguliere kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs deel te nemen.  
De aard van deze ondersteuning wordt in overleg met ouders en de school of opvang besproken. 

Ouders van jonge kinderen met extra zorgbehoefte kunnen (vanaf een start in de kinderopvang tot en met 
het eerste leerjaar) een vraag naar GIO stellen. Het doel van GIO is steeds een inclusief traject beter moge-
lijk te maken, in het bijzonder bij transitiemomenten. 
’t Spoor biedt GIO aan voor kinderen die omwille van een (risico of vermoeden van) motorische beperking 
nood hebben aan extra ondersteuning in kinderopvang of gewoon onderwijs. 

 

Hoe? 
 De aanmelding gebeurt bij voorkeur online via het contactformulier van ’t Spoor. Wij contacteren u 

dan telefonisch.  Is uw kind gekend bij ’t Spoor of de mobiele werking van Dominiek Savio, dan kan de 
aanmelding via je (thuis)begeleider. 

 Bij het inzetten van GIO is zorgafstemming heel belangrijk. We stemmen af met andere hulpverle-
ners of leerkrachten en zorgcoördinator die in de begeleiding van uw kind betrokken zijn. 

 De concrete vorm van GIO kan heel verschillend zijn: communicatie met kinderdagverblijf of school, 
versterken van de mogelijkheden op school en kinderdagopvang door samenwerking met aanwezige 
professionelen, concreet werken met het kind …. 

 

 
 
 
 

Praktisch 
 
Maximaal 30 uur ondersteuning  
per kalenderjaar. 

 

GIO is volledig gesubsidieerd en kosteloos 
voor het kind en zijn ouders. 
 
GIO kan in combinatie met andere recht-
streeks toegankelijke hulp en  
onderwijsondersteuning. 
 

 

https://tspoor.net/locatie/thuisbegeleidingsdienst-t-spoor
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2de Vrienden van Dominiek Savio  
De donateurs en sympathisanten van Dominiek Savio steunen ons het hele jaar door  met giften en ac-
ties.  Wij nodigen hen dan ook graag uit om gerealiseerde en nieuwe projecten te komen bekijken.  
Centraal die dag stond de exclusieve rondleiding door Talentier, het nieuwe schoolgebouw van het secun-
dair onderwijs.  Het doordachte concept, de zeer geslaagde uitwerking en de drive van het schoolteam werd 
door iedereen bewonderd. Ook de plannen van de nieuwe Lysterbesse en het nieuwe Withuys werden die 
dag voorgesteld.  De volwassenen van de atelierwerking gingen speciaal aan de slag voor de veiling die dag 
en alle kunstwerken vonden een nieuwe thuis.  
De weergoden waren ons dan misschien niet goed gezind, de hartverwarmende interesse van onze bezoe-
kers maakte alles goed.  

 
 

 

Van 16 september tot 22 september was het  

'De Week van de Mobiliteit'.  
Voor personen met een handicap, maar ook voor ouderen is duurza-
me én toegankelijke mobiliteit extrabelangrijk. Als je overal vlot kan 
bewegen, vlot kan gebruik maken van het openbaar vervoer ... kan je 
veel zelf ondernemen en zo genieten van het gewone leven op het 
moment dat het voor jou past.  
Els Arickx, Ann Dekijvere en Martijn Cappelle, cliënten van Dominiek 
Savio vinden toegankelijke mobiliteit heel belangrijk en zetten zich 
daarom in via de klankbordgroep toegankelijkheid vanuit Stad Roese-
lare. Hun mening telt! 

Klankbordgroep toegankelijkheid Stad Roeselare 
In het bestuursakkoord (2019-2024) van Stad Roeselare een uitdruk-

kelijk engagement van rond toegankelijkheid. Er wordt uitdrukkelijk omschreven dat er een structurele 
klankbordgroep wordt opgericht, bestaande uit professionele vertegenwoordigers en ervaringsdeskundi-
gen, om de Stad te adviseren bij het toegankelijkheidsbeleid. Dit is één van de diverse maatregelen die de 
Stad neemt. Wij juichen dergelijke initiatieven zeker toe: samenwerken met ervaringsdeskundigen is een 
heel verstandige keuze! 

Wat vinden Els en Ann erover deze klankbordgroep? 
Els en Ann wonen allebei in een studio in 'De Molenreke' te Rumbeke. Deze dienst maakt deel uit van Domi-
niek Savio, maar is door zijn ligging echt een deel van de Rumbeekse gemeenschap. 

Hoe komt het dat jullie deel uitmaken van de klankbordgroep? En hoe verliep dit? 
"Wij zijn al lang lid van de werkgroep toegankelijkheid van Stad Roeselare. Zo werden wij uitgenodigd om 
deel uit te maken van de klankbordgroep. Wij vertegenwoordigen daarin ‘De Molenreke’.  
Wij kwam samen met mensen met en zonder handicap en werden verdeeld in groepjes.  
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We kregen een bepaald moment een heel specifieke opdracht: het ene groepje moest iets gaan drinken en 
een ander groepje mocht gaan winkelen. De mensen zonder handicap moesten tijdens die uitstapjes plaats-
nemen in een rolstoel. Zo konden we allemaal hetzelfde beleven en van daaruit terugkoppelen." 

Wat doen jullie nog allemaal? 
"Wij geven advies aan de verschillende organisaties die daarin vertegenwoordigd zijn. Als Stad Roeselare 
bijvoorbeeld vraen hebben rond bepaalde aanpassingen in hun stad of in de gemeente Rumbeke kunnen wij 
hen advies geven. In de zomerperiode organiseren stad Roeselare evenementen en daar vragen ze ook ons 
mening rond de toegankelijkheid. Er wordt ook veel gepraat over het openbaar vervoer en toegankelijkheid, 
maar dat gaat niet vooruit." 

Waarom vinden jullie het belangrijk om hier deel van uit te maken? 
"Persoonlijk vind ik het zeker een meerwaarde om deel uit te maken van deze werkgroep. We kunnen daar 
onze ervaringen in verband met toegankelijkheid delen in ontmoeting met anderen." Els vult aan: "het be-
hoort bij de gemeenschapstaken van De Molenreke en ik heb ergens nog altijd een klein sprankeltje hoop 
dat er toch iets positiefs zal veranderen." 

Zijn er verwezenlijkingen waar jullie trots op zijn? 
"Ja, we zijn trots op één van de laatste verwezenlijkingen. In Rumbeke zijn er nu op op bepaalde plaatsen 
verlaagde stoepranden. Zo is het voor mensen met een rolwagen of een looprek heel gemakkelijk om zich 
binnen de gemeente te verplaatsen. Wij, vanuit De Molenreke, maar ook bewoners van de twee woonzorg-
centra ... maken daar allemaal gebruik van. Ook in het centrum van Roeselare vind je verlaagde stoepran-
den. Er staan ook hier en daar zitbanken die ook worden gebruikt." 

Stad Roeselare is op goede weg, maar er kan zeker nog verder gewerkt worden aan toegankelijkheid. Els, 
Ann, Martijn ... laat zeker jullie stem verder horen!  

 

 
Het FONDS GOLEM van Groep Gidts staat voor internationale solidariteit en ondersteunt projecten in het 
Zuiden, behartigd door onze medewerkers. Dit jaar werd de ondersteuning van 5.000 euro gedurende 3 jaar 
toegekend aan het project Kudimba in Malawi.   

Met de steun wil men de creatieve activiteiten naar jongeren met een beperking verder uitwerken. Het is de 
bedoeling om een duurzaam en hoogwaardig product te maken met lokale materialen dat misschien ook 

verkoopbaar is in onze beleefwinkel hARTwerk.  
De zoektocht naar het juiste product geeft de jongeren 
in Malawi ook de kans om te leren, om uit te proberen 
en om zo hun gevoel van eigenwaarde op te bouwen en 
hun verhaal te vertellen. 
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Binnen Dominiek Savio hechten we heel veel belang aan de inspraak van cliënten. Hun stem telt echt mee. 
Vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is collectief overleg van de cliënten een 
verplichting, maar vanuit onze organisatie zien wij het anders: we zien dit als een must; zonder is niet ok! 

Verkiezingen 
Elke 4 jaar zijn er verkiezingen waarbij cliënten (leerlingen, bewoners en deelnemers dagcentrum) zich 
verkiesbaar kunnen opstellen. Na een campagnetijd volgt de officiële verkiezingsdag en worden de 
stemmen geteld. Eens de verkozenen gekend zijn, verdelen ze intern hun mandaten. Gedurende hun 
ambtstermijn vertegenwoordigen ze hun achterban. 

Collectief overleg 
Als lid van de Gebruikersraad krijg je de kans om in overleg met de organisatie (directie ...) bepaalde 
knelpunten, vragen ... naar voor te brengen. Sommige zaken worden verder uitgewerkt binnen de 
gebruikersraad zelf, andere zaken worden teruggekoppeld naar betrokkenen in de werking en dan later 
opnieuw besproken binnen het collectief overleg. 

Anderen vertegenwoordigen vraagt energie, want er is soms een verschil tussen wat jij denkt als lid van de 
gebruikersraad en wat andere cliënten denken. In eerste instantie moet je dus goed kunnen luisteren naar 
anderen en die hun bekommernissen weten te vertalen binnen het collectief overleg. 

Wegwijs in collectief overleg 
Vanuit de leden zelf kwam de vraag om echt wel eens stil te staan bij wat een collectief overleg allemaal 
inhoudt. Samen met het FOVIG, een vereniging die gebruikersraden en ouderverenigingen ondersteunt, 
werd een studiedag ingepland. Spreker Eddy Vandemeulebroucke, stafmedewerker bij FOVIG, bracht hen 
wegwijs in het collectief overleg. Er werd stilgestaan bij diverse zaken: 

• Waarom een gebruikersraad? 

• Wat bespreken we op de gebruikersraad? 

• Wat moet de voorziening doen? 

• Functies in de gebruikersraad 

• Vertegenwoordiging in de gebruikersraad : hoe doen we dat nu?  Waar houden we rekening mee als 
we vergaderen? 

• ... 
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Met het project ‘Ieder Talent Telt’ organiseerde VIVO 
samen met z’n partners vijftien social profit salons 
en tien workshops voor werkgevers. Dit met als doel 
om de instroom van mensen met een 
migratieachtergrond in de social profit te verhogen. 
Velen van hen zijn immers op zoek naar een job, 
terwijl er in de sector een groeiende vraag is naar 
personeel. Op een social profit salon kunnen mensen 
met een migratieachtergrond op een laagdrempelige 
manier werkgevers, onderwijsinstellingen en 
ondersteunende organisaties ontmoeten.  

Op het social profit salon van oktober 2019 te 
Roeselare, stond Dominiek Savio vol verwachting 
klaar om nieuwe mensen te ontmoeten.  Als 
organisatie zijn we ervan overtuigd dat deze 
ontmoetingen kansen bieden voor nieuwe samen-
werk-verhalen.  
We investeerden tijd, maar kregen er zeker iets voor 
terug: boeiende gesprekken én meer! 

Ontmoeting met Mohamed 
Mohamed: stil qua woorden, maar glinsterende ogen die zoveel enthousiasme uitstralen.  
Hij weet het zelf: zijn Nederlands is nog niet top, hij probeert, maar het lukt niet zoals hij wil. Gelukkig is zijn 
goede buurman mee. Die maakt de verbinding met de aanwezige werkgevers op het salon. Hij vertelt over 
Mohamed: een kok met Spaans-Marokkaanse roots. Samen tonen de heren op hun manier de passie voor 
koken die bij Mohamed leeft en waarvoor hij bestaat. Fijn, zo’n buurman!  

Welkom Mohamed in Dominiek Savio 
Gezien Mohameds jarenlange ervaring als kok, is zijn knowhow zeker aanwezig. De Nederlandse taal is echter 
zijn grootste drempel. En toch kiezen wij ervoor om met hem aan de slag te gaan: sollicitatiegesprek, 
kennismakingsweek en go … de start van ons samen-werk-verhaal. 

Mohamed: “Ik werk nauwkeurig en als ik kan koken, ben ik helemaal in mijn element. Toch ondervind ik 
moeilijkheden om werk te vinden in restaurants. Onvoldoende vlotte kennis van de Nederlandse taal vormt 
hierbij het grootste struikelblok. Voorheen werkte ik in de productieafdeling van een fabriek. Ik miste echter 
persoonlijke contacten. Er waren maar weinig mogelijkheden om Nederlands te oefenen.  In de keuken van 
Dominiek Savio krijg ik veel ondersteuning: met handen en voeten en af en toe google translate begrijpen we 
elkaar. Mijn taalvaardigheid gaat met sprongen vooruit. Dit stimuleert me om de Nederlandse lessen verder 
te zetten. Dankzij de enthousiaste steun van mijn collega’s slaag ik erin om snel te groeien in mijn job.” 

Geven en nemen 
Dit verhaal maakt duidelijk dat een aantal ingrediënten onmisbaar zijn voor een geslaagde jobintegratie: open 
minded mentaliteit op de werkvloer en de wil van collega’s om tijd te investeren.  

Én tegelijk Mohamed die zich van zijn kant voor de volle 100% geeft, waardoor het vertrouwen bij zijn collega’s 
zeer snel gaat groeien.  
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Biobello(plus) bestaat 20 jaar en ook wij zijn daar trots op. 
Cliënten van onze volwassenenwerking dragen wekelijks hun steentje bij: achter de schermen in de Lochting zelf 
en anderen verdelen pakketten bij ons in Dominiek Savio. 
Proficiat aan allemaal en doe zo bio-gezond-en-samen-kunnen-we-veel verder! 

Wekelijks biedt Biobelloplus drie pakketten aan met bio groenten en fruit. Daarnaast kunnen klanten ook kiezen 

uit een ruim assortiment van bio producten (zuivel, appelsap,…). De medewerkers leveren de pakketten aan een 

twintigtal afhaalpunten in West-Vlaanderen. Verder werkt Biobelloplus samen met ToGoodToGo en verdeelt het 

schoolfruit. 

 

Biobelloplus is een uniek samenspel tussen zorg en sociale economie. Het brengt een dertigtal mensen met en 

zonder beperking samen. Vertrekkend vanuit mogelijkheden krijgt iedereen een gepaste taak waarbij hij of zij 

zich kan ontplooien en groeien in de job. De huidige zorgpartners zijn Dominiek Savio vzw en  

OC Idesbald vzw en samen met vzw De Lochting geven ze het project vorm.  

Op 6 oktober 2019 vierde Biobelloplus zijn 20 jarig bestaan. Op deze feestelijke dag blikten de vele medewerkers 

terug op de mooie momenten die  ze beleefden doorheen de jaren. Ook voormalig medewerkers vonden de weg 

naar het feest. Het werd een warm weerzien. Dit bedankingsfeest was mogelijk dankzij de steun van de Stadense 

toneelvereniging ’t Stoans Stiksje die de opbrengst van hun toneelstuk schonk aan het project. 
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De dag van de spirituele zorg vraagt op een creatieve manier aandacht voor de spirituele noden en 
krachtbronnen van mensen. Dit werkjaar was die dag voor alle voorzieningen en ziekenhuizen ingepland 
op 15 oktober 2019  en hij stond in het teken van ‘groot zijn in iets klein’.  

Een beeld van een groot oor, dat voorgesteld werd in het 

magazine Still en ontleend kon worden bij  de Broeders van 

Liefde in Gent, was de ‘eyecatcher’ voor deze dag.  

Dit oor kreeg een plaatsje in onze Passage en riep op om eens 

stil te staan bij volgende vragen:  

‘Wat betekent luisteren voor mij, als bewoner, als 

personeelslid en wat betekent beluisterd worden?’ 

Via een bevraging in de briefing en een oproep aan het prikbord 

werd iedereen getriggerd om hier eens over na te denken en een 

passende foto mét quote te maken en te sturen naar de pastoraal 

medewerker. Er kwamen hele mooie foto’s en quotes binnen die 

allen een plaatsje kregen in de Passage. Voor de kerstviering 

werd handig gebruik gemaakt van deze input van bewoners en 

personeel. 

 

 

 

De kinderen kleurden de afdeling terug met onze jeugdbewegingshemden, t-shirts en sjaaltjes. Op de dag 

van de jeugdbeweging kunnen alle leden van een jeugdbeweging pronken met hun uniform.  

Ook kinderen of jongeren met een beperking kunnen zich aansluiten bij een jeugdbeweging.  

Ofwel kies je voor een jeugdbeweging die voor iedereen open staat ofwel kies je voor een jeugbeweging die 

meer op maat werkt.   

Meer info: Contacteer de 

gemeentelijke jeugddienst, KVG, 

vrijetijdsorganisaties en 

verenigingen voor personen met 

een beperking.   
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Het bewonersdebat staat in het teken van persoonsvolgende financiering en de woon– en leefkosten. 

Het debat is onderverdeeld in 3 stukken: 

• Een toneelstuk dat aantoont welke stappen je moet nemen om een (hoger) budget te krijgen 

• Uitleg over de woon– en leefkosten 

• Vragenronde 

De gebruikersraad vond het toneelstuk een enorme meerwaarde in het geheel. De materie blijft moeilijk, 
maar op deze manier komt de materie toch makkelijker binnen. 

Het toneelstuk 

Het aanvragen van een (hoger) budget tot het contact met een 
voorziening kan samengevat worden in bijhorend schema. De 
stappen tonen aan hoe intensief het proces van de aanvraag van 
een budget is. Zowel de vele mensen die betrokken zijn in dat 
proces als de vele tijd die dit in beslag neemt. Het is belangrijk om 

te 

 

Kost Met welke middelen 

ondersteu-
ning  geven aan jou 

Persoonsvolgend budget 

Factuur van Dominiek Savio 
persoonlijke bijdrage en supplementen 

Inkomensvervangende  
tegemoetkoming 

Persoonlijke uitgaven Inkomensvervangende  
tegemoetkoming 
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Uitleg over de woon– en leefkosten 

Vanaf 1 januari 2021 stappen wij over naar woon– en leefkosten. Dit systeem vervangt de persoonlijke bij-
drage . De vaste prijs per dag en de socio-culturele bijdrage vervalt bij deze. 

Het nieuwe systeem maakt een onderscheid tussen woonkosten en leefkosten. 

 

WOONKOST:= de kost om te wonen 

Dit is een vergoeding voor: het gebruik van de 
kamer of studio, het gebruik van de gemeen-
schappelijke ruimte, het water, verwarming en 
elektriciteit, de normale en kleine herstellingen 
voor die ruimtes., de deelname in de brandver-
zekering en patrimoniumtaks  

LEEFKOST = de kost om te leven 

Dit is een vergoeding voor: eten en drinken, 
aansluiting tv en internet, persoonlijke was, 
medicatie ,kleding ,vervoer, ontspanning, abon-
nementen, verzekeringen  

 

Dominiek Savio heeft enkele BASISPRINCIPES voorop gezet bij de prijssetting. Wij willen komen tot: 

• Een eerlijke en betaalbare prijs:  

- De gemiddelde prijs mag niet meer zijn dan wat het nu is.  

- Voor energie betaal je maandelijks een voorschot en jaarlijks een afrekening.  

•Solidariteit: 

- Individueel waar mogelijk, maar solidariteit waar wenselijk.  

- Dit is op uitdrukkelijke vraag van de gebruikersraad. We willen dat iedereen nog iets over houdt.  

•Transparant en eenvoudig: 

- Met de gebruikersraad overlopen we de berekeningswijze transparant.  

- We proberen het systeem zo eenvoudig mogelijk te maken.  

•In dialoog met elkaar  

- De woon- en leefkosten worden in overleg bepaald en zijn opgenomen in het IDO, de individuele 

dienstverleningsovereenkomst.  

- Wijzigingen gebeuren steeds in overleg met de gebruikersraad 

 

Vragenronde 

Dit is een onderwerp die veel vragen oproept. Daarom werd er voldoende tijd gemaakt om de vragen te be-
antwoorden. Verder kunnen cliënten steeds met hun vragen terecht bij de sociale dienst of de individuele 
begeleider. Voor de start staat er ook nog infosessies gepland. 
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Afvalvermindering: ook wij werken eraan! 
 

"Afval: doe er iets aan!" Deze boodschap krijgen we meer en meer te horen én terecht. Het is de plicht van 
iedereen om minder afval te produceren. Als organisatie behoren wij tot die 'iedereen' en daarom zoeken 
ook wij steeds naar milieuvriendelijkere oplossingen. De Milieuraad geeft ons hierbij een duwtje in de rug: 
tijd voor actie!  
 
Milieuraad Dominiek Savio 
Cliëntenparticipatie is écht belangrijk in Dominiek Savio.  

De Gebruikersraad, die onze cliënten en leerlingen vertegenwoordigen, schenkt aandacht aan diverse the-

ma's waaronder afval, de omgeving ...   Deze thema's zijn heel belangrijk en enkele cliënten stelden de 

vraag om een aparte Milieuraad op te richten. 

De Mileuraad bestaat uit cliënten, een leerling en medewerkers die graag een extra focus leggen op the-

ma's zoals afvalvermindering. Zij houden hun oren en ogen goed open en brengen diverse thema's aan in 

hun overleg en denken mee over alternatieven die het milieu ten goede komen. 

 
Als we, als jij, als ... 
Het gevaar van 'als, als, als ...' is dat zaken op de lange baan worden geschoven én dat is net wat de Milieu-

raad niet wil. Zij willen via kleine veranderingen nu in actie schieten. Dit sluit uiteraard niet uit dat zij ook 

nadenken over initiatieven die wat meer voorbereidings- en uitwerkingstijd vragen. 

 
Initiatieven mét impact 
Hoeveel keer gooi jij thuis iets weg omdat het bedorven is? 

Dat kennen we hier ook. Door goed te informeren en te sensibiliseren zien we de voedselresten verminde-

ren: woon- en leefgroepen schatten beter in wat ze wel of niet nodig hebben ...  

Het kan nog steeds beter: we blijven hierop inzetten. En het heeft zin!  

 

 

Let maar eens op onderstaand voorbeeld. 

Matthieu meldt dat er bij de jongeren minder voedseloverschotten zijn na een wandel- of sportdag. 

In het verleden maakte men per leerling een aparte picknick in allemaal afzonderlijke broodzakken: soms 

waren er tot 50 broodzakken over. Dat vond men terecht 'not done'!  Actie: er werd goed bekeken hoeveel 

lunchpakketten er echt nodig zijn en hoe deze op een andere manier konden verpakt worden.   Resultaat: 

overschot is gedaald naar 5 'broodzakken'.  Bewust omgaan met voedsel heeft dus wel degelijk zin! 
 

Nog werk aan de winkel 
Binnen onze organisatie zien we dat we nog steeds teveel plastiek potjes en andere verpakkingen gebrui-
ken. Samen met het economaat en de preventiedienst onderzoekt de Milieuraad of er alternatieve verpak-
kingen bestaan om PET en plastic zoveel mogelijk te vermijden in de toekomst. We weten dat er alternatie-
ven op de markt zijn, maar de kostprijs van het totale plaatje weegt natuurlijk ook door.  
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De herdenkingsviering is een tweejaarlijks terugkerend gebeuren waar stil gestaan wordt bij en gebeden 
wordt voor overleden bewoners en medewerkers binnen Dominiek Savio. 

Dit jaar ging de herdenkingsviering door op 16 november 2019 in De Oude Melkerij en ze stond in het teken 

van ‘naamgeving’ en ‘blijf geborgen in je naam’, een titel die verwijst naar het lied dat door het koor Alfabet 

gezongen werd.  

Een afwisseling van liederen, teksten en gebeden, ondersteund door een ppt zorgde voor een stemmig ge-

heel. Door de werkgroep werd gezocht naar een mooie mix van divers materiaal, waar er ook plaats is voor 

een persoonlijk getuigenis. Dit jaar kwam die getuigenis van de broer en neef van een bewoner van Mont-

martre, Marc Danckers, die heel wat jaren bij ons gewoond heeft. 

Na de viering gaan de genodigden in stilte naar onze Stille Bron. Dit is een plaats waar alle overleden me-

dewerkers en bewoners een herdenkingssteen krijgen. In deze steen staat hun naam gegrift, opdat ze nooit 

vergeten zouden worden. Dit jaar werden op dit moment nog een dertigtal stenen bijgelegd in het levend 

water op ons domein. Ondertussen zong het gelegenheidskoor enkele stemmige liederen. 

Deze sfeervolle ceremonie wordt traditioneel afgesloten met een broodmaaltijd waar nog kan nagepraat 

worden met familie en medewerkers.  

 

 

 

In het kader van de seniorenweek  werden alle senioren van  

de werking hartelijk uitgenodigd aan een gezellige koffietafel.   

Er was voor elk wat wils, lekkere koekjes, rijstpap, koffie 

en Vlaamse klassiekers.  Kortom een fijne namiddag. 
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Het verhaal van Clémence, begeleid door onze werking ‘andere start’ van ‘t Spoor 
 

Na heel spannende weken, dagen en uren, werd onze dochter op 29 april om 3u20 geboren aan 28 weken 

en 5 dagen. Ze woog slechts 870 gram. Ons kindje, Clémence werd onmiddellijk mee genomen voor verder 

onderzoek en in 5 minuten tijd zaten wij opeens moederziel alleen te wachten in de kamer. We hadden 

stress, wij waren emotioneel én angstig want we wisten nog niets van ons klein prinsesje. Na een lange 3 

kwartier wachten werd een grote machine de kamer binnengereden waarin onze dochter lag. We kregen te 

horen dat de bevalling vlot verlopen was en dat ze, ondanks de vroege leeftijd én het laag geboortegewicht, 

een goede start genomen had. Om 05.00 uur trokken wij ons terug op de kamer, met tranen toch wel van 

blijdschap , maar wel zonder onze dochter. 

 
Een rollercoaster van emoties. 
De volgende ochtend op de NIC (Neonatale intensieve zorg) zagen we onze kleine dochter liggen. Een onbe-

schrijfelijke gebeuren dat een enorme impact op ons had: grote machines met veel kabels en buizen hiel-

den onze dochter in leven. Onze meid zag er enorm fragiel uit en het eerste moment durfden wij haar am-

per vast te nemen. Het enige tastbare verschil dat wij konden maken was ervoor zorgen dat ik voldoende 

melk afkolfde . Melk die haar dan met een sonde werd toegediend. En na 2 dagen mocht ik ons klein pop-

pemietje voor het eerst vasthouden: kangoeroemoment, skin to skin. Een zalig en zeer emotioneel mo-

ment! Dezelfde dag kwam de neonatoloog nog langs op de kamer om te praten over de geboorte van onze 

premature baby en de gevaren van een vroeggeboorte. Bij de geboorte van Clémence moet een kleine her-

senbloeding hebben plaats gevonden. Een hersenbloeding die in de toekomst een gevolg zou kunnen heb-

ben op haar motoriek. De dokters konden op dat moment echter niet zeggen welke invloed dit effectief zou 

kunnen hebben op de ontwikkeling van onze dochter. Afwachten en opvolgen naarmate ze verder groeit en 

ontwikkelt, was de boodschap. De periode in neonatologie van Brugge was voor ons enorm intens, lastig, 

zwaar en emotioneel. Wij steken het niet onder stoelen of banken, wij hebben heel wat traantjes gelaten. 

En terzelfdertijd zijn wij ongelofelijk blij met de goeie zorgen van het MIC -en NIC-team in Brugge. Na het 

ontslag in AZ Sint- Jan Brugge werden we getransporteerd naar het ziekenhuis in Torhout. Zo konden wij 

frequenter langsgaan en werd de stap gezet van gespecialiseerde zorg naar een meer “huiselijke” sfeer. 

 

Een zorgzaam professioneel vangnet maakt het verschil. 
Bij ontslag uit neonatologie Brugge werden wij op de hoogte gebracht van de werking van Andere Start. Wij 

hadden een zwaar parcours achter de rug en de arts stelde een vrijblijvend gesprek voor. Opeens leek het 

ons plots erger dan hoe wij het allemaal ervaren hadden en ingeschat hadden. Maar het eerste contact was 

deugddoend. Wij vonden begeleiding en ondersteuning bij een professio-

nele gesprekspartner en we konden onze gedachten, twijfels en angsten 

uiten en delen . En zo zijn we van start gegaan met thuisbegeleiding voor 

onze kleine meid, voor ons als ouders. Het eerste moment na de 

(premature/moeilijke) bevalling denk je dat je de enige bent en vraag je je 

af "waarom moet het ons overkomen" , maar wij kunnen getuigen dat je 

niet alleen bent en dat je er niet alleen voorstaat. Er is een groot vangnet 

en Andere Start heeft voor ons zeker het verschil gemaakt. 
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Met ’t Spoor, Een andere start begeleiden we heel wat ouders van kindjes die prematuur werden geboren.  

Een premature geboorte brengt een rollercoaster van emoties met zich mee. Het overleven van de baby is 
bedreigd, of zijn ontwikkeling is onzeker… Ouders ervaren niet het vanzelfsprekende ouderschap als bij een 
gewone bevalling. Ze zijn heel bezorgd of angstig. Mama en baby zijn ook louter lichamelijk niet klaar voor 
de geboorte… 

 

’t Spoor en de werking andere start 

Met de werking “Andere Start” vanuit thuisbegeleiding ’t Spoor begeleiden we ook prematuur geboren ba-
by’s en hun ouders. Een verblijf op NICU (Neonatal Intensive Care Unit) is voldoende om voor begeleiding 
door ’t Spoor in aanmerking te komen, als het kindje jonger is dan 18 maand.  
 

Onzekerheid bij de ouders, een eigen ontwikkeling van de baby 

Een premature geboorte is een ingrijpende gebeurtenis.  Zowel voor de ouders als voor de baby heeft de 
premature geboorte een specifieke impact.  

Er is verdriet om wat had kunnen zijn, verdriet ook om wat de kwetsbare baby moet meemaken. Schuldge-
voelens steken vaak de kop op. Bij de ouders die we begeleiden herkennen we een heel grote bezorgdheid 
en ongerustheid. De zorg voor de prematuur geboren baby, de dagelijkse ritten over en weer naar het zie-
kenhuis, vaak gedurende maanden, de extra zorg thuis… worden als heel belastend ervaren.  

Hoe verloopt de ontwikkeling van de baby anders dan in de veilige omgeving van de baarmoeder? Ademha-
ling  en voeding, het ondergaan van noodzakelijke medische handelingen en  verzorging vragen van de baby 
heel veel energie. Ook motorisch kan hij zich minder goed organiseren. Al deze aspecten beïnvloeden el-
kaar. Een te vroeg geboren baby is zo ook vaak heel gevoelig en moeilijker te troosten. 

Zonder extra ondersteuning dreigt een vicieuze cirkel: het intuïtieve ouderschap staat onder druk en met-
een ook de ontwikkeling van de baby. 
 

Begeleiding vanuit ’t Spoor, Andere Start 

Vanuit ’t Spoor, Andere Start sluiten we aan bij het verhaal van de ouders. We maken ruimte om hun ver-
driet, hun bezorgdheden en onrust te beluisteren. We observeren en ontdekken samen met hen hoe de 
premature geboorte hun beleving en de ontwikkeling van hun kindje heeft beïnvloed, en hoe die wisselwer-
king op haar beurt de interactie tussen ouders en kind beïnvloedt.  Dit vertaalt zich  in het leven van elke 
dag: er zijn vragen rond het slapen, eten, spelen en bewegen, communiceren…. We ondersteunen ouders in 
het interpreteren van de signalen van hun kindje, in het begrijpen van de impact van hun eigen emoties. We 
reiken kleine tips en ideeën aan en toetsen of die ook voor die ouders, voor hun kindje een verschil kunnen 
maken. Dit vraagt een heel ruime en tegelijk specifieke expertise van de thuisbegeleiders (psycholoog, pe-
dagogoog, kinesitherapeut).   

 

 

 

 

 

 



18 

 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Luisteren naar verhalen is leuk, ze voorlezen ook! 
Elke maand komen de jongste kleuters van Freinetschool De Kasteeltuin en de oudste peuters van 
groepsopvang ‘t Stationnetje samen tijdens hun boekmomentje. 
Eerst luisteren ze naar een verhaal een aansluitend volgt een verwerkingsactiviteit. 
 

Het verhaal van Klein wit visje … 
Klein wit visje is op zoek naar zijn mama en ontmoet alle verschillende dieren in de zee, elk met hun eigen 

kleur. We benoemden de kleuren en speelden daarna een sorteerspel met ballenbadballen.  Kleuters 

mochten een parcours afleggen met een bal om die daarna in het juiste mandje te sorteren.  Leerrijk en 

plezant! 

 

 

 

Een leerling getuigt. 
 
 
Als leerling in het secundair van Dominiek Savio  
hebben ze mij gevraagd om een belangrijke rol te vervullen  
bij de officiële opening van Talentier.  
Ik mocht namelijk de mensen aan de inkom ontvangen  

als portier en welkom heten. Daarvoor trok ik mijn beste kos-

tuum aan en gaf elke genodigde een gekleurd kaartje.  

Dit kaartje moesten de mensen op een zelfgemaakt schilderij 

(bouw je mee) kleven. De directeur wou op deze manier een 

creatieve knipoog geven aan haar inspiratie van het schoolge-

bouw, onze leefgroepen en therapielokalen. 

Deze inspiratie haalde ze bij de kunstenaars Hundertwasser 

en Hockney. Dit was voor mij een hele toffe ervaring en ben 

trots dat ik deze taak mocht vervullen. 

 

 



19 

 

 

 
In december en januari vond in het Diocesaan Dienstencentrum Groenhove een unieke kunstexpo plaats. 16 cre-

atieve cliënten van Dominiek Savio kwamen in contact met 4 doorwinterde Torhoutse kunstenaars. Daniël Jo-

seph, Frans Vanryckeghem, Walter Van Damme en Alain Cool legden samen met de mensen uit Dominiek Savio 

een weg af en presenteerden meer dan 100 werken aan het publiek tijdens de tentoonstelling.  Bram, Claudine, 

Elien, Elodie, Heidi, Ingrid, Jens, Jolien, Jurgen, Lies, Liesbet, Luc, Rosette, Stephan, Pascal en Wesley zorgden 

voor verrassende resultaten in de vorm van prachtige zelfportretten en sculpturen in keramiek. De werken 

spreken een eigen beeldtaal. Over geestdrift. Over kansen zoeken en mogelijkheden vinden. Over hoe ontmoe-

tingen je blik verruimen. Over vriendschap. Over creativiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art Helemaal Anders etaleert de kracht van kunst, de 
kracht van inclusie en de kracht van beeldtaal als woorden soms ontbreken. Ze etaleert een gemeenschappelij-
ke liefde voor materialen, voor kleuren, voor creativiteit en voor positieve mogelijkheden. 

Lieselotte Denolf, Eerste Schepen Torhout 
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De 170ste editie van ons tijdschrift ‘Er Roert Entwat’ verscheen eind december 2019. 

Wellicht keken enkele trouwe abonnees raar op: waar zijn de korte wistjedatjes uit de werking? 

Waar is de oude vertrouwde stijl gebleven? 

 

De redactieraad van Er Roert Entwat maakte de keuze om de verhalen uit de werking op een andere ma-

nier naar buiten te brengen.  In een communicatielandschap waar er zoveel mogelijkheden zijn, is het kie-

zen welk kanaal het best past voor welke informatie.  Via sociale media gaat de communicatiestroom vlug-

ger. We werken met meer nieuwsbrieven die elk op hun manier een segment van onze werking in de kijker 

zetten. Op onze website plaats je actuele zaken in de kijker. Wat kan Er Roert Entwat dan ‘nog’ betekenen? 

 

Er Roet Entwat is voor ons uiteindelijk een surplus geworden: een aanvulling op alle andere communica-

tiekanalen.  We brengen verhalen uit de werking: verhalen van mensen, verhalen over onze expertise, ver-

halen over vernieuwingen … gelinkt aan informatie die voor een ruimer publiek van betekenis kan zijn.  
 

Beelden spreken, woorden vertellen en samen brengen ze het warme verhaal van onze organisatie. 
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Dominiek Savio is één van de partners in Slimerfgoed.be 
 

Groep Gidts wil werk maken van een gestructureerd, goed bewaard historisch archief. Eén van de stappen in de 

juiste richting is een deelname aan 'Slimerfgoed.be' met Dominiek Savio, de organisatie van waaruit onze hele 

groep is begonnen.  

 

Wat is het project Slimerfgoed.be? 

Het project slimerfgoed.be richt zich op het erfgoed van de Vlaamse onderwijsinstellingen van het leerplicht- en 

het kleuteronderwijs, van alle netten en van het gewoon en buitengewoon onderwijs. Ook de actoren binnen die 

organisaties zijn heel ruim: dat kunnen zowel besturen, leerkrachten, leerlingen als oud-leerlingen zijn. Al wie 

zich aangesproken voelt om de zorg voor schoolerfgoed ter harte te nemen, als om ermee aan de slag te gaan in 

het onderwijs. Er zijn tien onderwijs- en erfgoedpartners die het project in zijn geheel en bij de aanvraag hebben 

onderschreven en hun medewerking hebben toegezegd (UCLL, Heilig Hartinstituut Kessel-Lo, KADOC, CAG, 

Histories, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Brugge, k.ERF, Dominiek Savio, Heilig Graf Turnhout). Het open net-

werkmodel impliceert dat, doorheen het traject en de proeftuinen, steeds nieuwe partners toetreden. 

Het project omvat 4 proeftuinen en een platform. Dat platform zal dienen als een instrument om over het project 

te communiceren, maar ook als een duurzame omgeving waar de erfgoed- en de onderwijssector elkaar op ter-

mijn systematisch zullen kunnen vinden rond ‘schoolerfgoed’ en hun expertise. Er worden bruikbare tools en 

handleidingen ontwikkeld rond de vier erfgoedfuncties waarrond in de proeftuinen wordt gewerkt: onderzoeken, 

herkennen en verzamelen, behouden en borgen, presenteren en toeleiden. 

“Slimerfgoed.be” werd als cultureel erfgoedproject goedgekeurd door de Vlaamse regering met als bedoeling 

om de erfgoed- en onderwijssector dichter bij elkaar te brengen. Schoolerfgoed is immers veelzijdig inzetbaar, 

niet alleen bij jubilea, ook in het onderwijs zelf, de publiekswerking van de school of de communicatie. Het pro-

ject wil scholen sensibiliseren om op een creatieve manier aan de slag te gaan met hun erfgoed. De erfgoedsec-

tor stelt hiervoor graag zijn expertise ter beschikking, maar wil ook zelf leren uit de schoolcontext. Het project 

wil aan de hand van proeftuinen bestaande methodes testen op hun haalbaarheid. Het wil een breed draagvlak 

creëren voor het schoolerfgoed en via een digitaal platform inspirerende voorbeelden aanreiken en bruikbare 

tools ter beschikking stellen. 

Op 10 januari 2020 vindt in de school Dominiek Savio in Gits de startsessie plaats van de tweede proeftuin over 

waardering van erfgoed in het buitengewoon onderwijs. 



22 

 

 

De branddeskundigen krijgen jaarlijks een opfriscursus. Zij zijn aanspreekpunt binnen hun werking rond 
brandveiligheid.  Dikke pluim voor hun engagement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Freinetschool en de afdeling volwassenen vieren samen Carnaval met een heuse optocht én een carna-

valsfuif. 

De optocht start in de Passage, gaat door de Reke en komt via het plein voor het Kasteel terug naar de 

Passage. Een optocht is natuurlijk leuker met toeschouwers.  En die waren er. 
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Elk jaar worden vijftigduizend Vlamingen getroffen door een niet-aangeboren hersenletsel. De oorzaken zijn 
divers: een ongeval, een herseninfarct... Bij ongeveer vijftienduizend mensen is dit letsel blijvend, waardoor ze 
vaak zorg nodig hebben. "Ze worden in het ziekenhuis wel ondersteund via revalidatie, maar eenmaal thuis wor-
den ze pas echt geconfronteerd met wat ze niet meer kunnen", vertelt Kimberley Dumarey van Dominiek Savio. 
"Het NAHdine-project wil in West-Vlaanderen deze mensen ondersteunen"  
 

NAHdine is een partnership tussen Familiehulp en Dominiek Savio. Door een nauwe samenwerking willen de 

partners mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de thuisomgeving sterker maken. 

NAHdine ondersteunt bij problemen rond: 

• Agenda en planning 

• Uitvoeren van huishoudelijke taken 

• Motoriek 

• Communicatie ... 

Dit gebeurt in de thuisomgeving, in max.10 sessies van 3 uur, verspreid over 20 weken. 

Na de trainingssessies is de cliënt in staat om de activiteit uit te voeren, eventueel met extra ondersteuning door 

de dienst gezinszorg of thuisbegeleidingsdienst. 

De sessies zijn gratis. Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, be-

heerd door de Koning Boudewijnstichting.  
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6 februari 2020 was een grote dag voor De Molenreke, de afdeling studiowonen van Dominiek Savio in 
Rumbeke (Roeselare). Exact 25 jaar geleden werd De Molenreke opgericht. Reden genoeg dus voor een 
groot feest! 
 

's Morgens brachten cliënten, medewerkers en vrijwilligers aan de hand van foto's verschillende leuke 

herinneringen van de voorbije 25 jaar naar boven. Nadien was er tijd voor een grote receptie met veel lek-

kers, mooie speeches en ook voor iedereen een tof cadeautje (een gepersonaliseerde dopperfles!). 

's Middags gingen ze met z'n allen lekker uiteten naar Restaurant Ter Bos in Rumbeke. 

Ze sloten de dag af met een leuke groepsfoto. 

Het werd voor alle 'Molenrekenaars' een prachtige en onvergetelijke dag!  

 
Om alle foto's te zien: https://zorg.dominiek-savio.be/galerij/25-jaar-de-molenreke 
 

Voor meer info rond studiowonen De Molenreke:  

https://zorg.dominiek-savio.be/volwassenen/wonen/studiowonen/Rumbeke 

 

 

Onze planeet is één grote levende machine. Om goed te blijven draaien heeft ze zowel planten, kleine or-

ganismen, insecten als dieren nodig. Als er te veel planten en dieren 

uitsterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze machine. We 

spreken dan van een groot verlies aan biodiversiteit en dan raakt het 

klimaat helemaal uit Balans. Dikketruiendag 2020 staat daarom in het 

teken van ‘Meer biodiversiteit helpt het klimaat!’ 
 

Groep Gidts deed mee en deelde 350 gratis vlinderstruiken uit. 
Elke medewerker van Groep Gidts kon intekenen voor een gratis vlin-

derstruik onder het motto “breng leven in je tuin”. Deze plant staat 

bekend voor het aantrekken van veel vlinders en andere insecten. Om 

de start van de actie in te luiden planten enkele directieleden en me-

dewerkers 4 vlinderstruiken nabij het kasteel van Dominiek Savio. 
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50 jaar Jumbo Run—we vieren feest op 22 augustus 2020 
Jumbo run is de grootste en oudste run van Belgiê. Alles draait om vriendschap tussen motorrijder en passa-
gier.  
Er zijn plannen om er een speciale run van te maken, een feesteditie.. Helaas is alles omwille van corona niet 
kunnen doorgaan. 
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Lichtwerk is een initiatief van Emino en collega-organisaties Groep Gidts, Mariasteen en Molen-
dries. Ze richten zich op mensen die problemen ondervinden bij de uitvoering van een taak of die 
starten met een nieuwe opdracht. 

 

In Mariasteen worden al enkele jaren werkinstructies stap voor stap geprojecteerd op de werkposten.  Nu 

krijgt Lichtwerk ook een gezicht. Lieven Bossuyt is coördinator van Lichtwerk vzw. Daarom zetten we 

Lichtwerk eens in de kijker. 
 

Wat doet Lichtwerk precies? 
Lichtwerk ondersteunt maatwerkbedrijven, maar ook scholen, zorgvoorzieningen en bedrijven uit het nor-

male economische circuit. Dit gebeurt door het geven van advies rond nieuwe technologische oplossingen, 

het installeren van zowel hardware als software en door het geven opleidingen. De installaties zijn toepas-

baar in alle sectoren. Ze zijn bruikbaar als trainingstoestel om mensen op te leiden of als blijvende onder-

steuning.  
 

Hoe werkt zo’n installatie? 
De oplossingen van Lichtwerk maken opdrachten letterlijk ‘lichter’, omdat men hiervoor licht gebruikt. 

Men deelt ingewikkelde taken op in korte stapjes en men voegeter extra informatie aan toe in de vorm van 

video, pictogrammen, tekst … Men projecteert op het werkvlak, laten een onderdeel oplichten … Men be-

geleidt de werknemer niet fysiek of via een ingewikkeld instructieblad, maar via interactieve ondersteu-

ning. Doet de werknemer het goed, dan verschijnt een groen licht en mag hij naar de volgende stap. Is de 

opdracht nog niet af of maakt hij een fout? Het licht kleurt oranje of rood in combinatie met feedback. Het 

hele maakproces verloopt op deze manier.  
 

Wat zijn de voordelen? 
Werknemers, maar ook leerlingen en mensen in zorgcentra, kunnen hierdoor heel zelfstandig aan de slag. 

Dat is positief voor hun welbevinden. Ze kunnen ook meteen moeilijkere opdrachten uitvoeren. Bovendien 

zijn we zeker dat de kwaliteit goed zal zijn, want als een stap niet correct wordt uitgevoerd, kan de persoon 

niet verder. Zo leveren ze dus steeds een foutloos resultaat af.  
 

Hoe ziet de toekomst eruit? 
Aan de ene kant wil men de komende jaren deze oplossingen in heel veel bedrijven implementeren. Aan de 

andere kant wil men inzetten op projecten om te zoeken naar andere toepassingen bv. in een woonzorg-

centrum, een dagcentrum voor personen met een handicap …  

 

 

 

 

 

Lichtwerk is alvast goed gestart en won de juryprijs in de  wedstrijd Ra-
dicale Vernieuwers 2019.  
Philip Vanneste (Groep Gidts) en Lieven Bossuyt (Lichtwerk) nemen de 
trofee in ontvangst. 
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Met trots stelden Dominiek Savio en Mariasteen op 4 maart het imec.icon project COSMO voor. 

COSMO - Cognitive Support in Manufacturing Operations - wijst op de cognitieve ondersteuning waar Ma-
riasteen en Dominiek Savio op inzetten bij taken. Op 4 maart kwamen leerkrachten uit de regio samen, en 
kregen ze de kans om kennis te maken met de technologie in de praktijk.  

Waarom? 

Dankzij Artificial Reality en Virtual Reality liggen onze mogelijkheden veel verder. 

Wat betekent dit voor ons als school en als maatwerkbedrijf? 

In de eerste plaats kan het project ervoor zorgen dat productiemedewerkers 

complexe assemblagetaken kunnen gaan uitvoeren. Dit zorgt voor een hogere 

productiviteit en inzetbaarheid op de werkvloer. Daarnaast zullen leerlingen op-

drachten sneller en beter tot een goed einde kunnen brengen. 

Heel wat opportuniteiten dus, en juist daarom zijn wij zo enthousiast en trots op 

dit project. 
 

 

Wie? 

Het team achter COMSO bestaat uit experten in VR en AR, en samen slaan ze de handen in elkaar. Het 

project wordt opgevolgd vanuit de dienst onderzoek en innovatie van Groep Gidts, die reeds enkele jaren 

sterk inzet op slimme begeleidingssystemen. Met die slimme begeleidingssystemen hebben zo'n 15 be-

zoekers op 4 maart kennis kunnen maken. 
 

Hoe? 

Een samenspel van licht, audio, video en tekst wordt op de werkpost geprojecteerd , en toont de verschil-

lende stappen die voltooid moeten worden. Zo'n geautomatiseerde aanpak zorgt voor een efficiëntere be-

geleiding en training. Onderstaande foto toont hoe het werkt. 

Wie nog meer te weten wil komen over het project, kan gerust eens een kijkje nemen op de website van 
imec: 

 

-  

Ook Dominiek Savio ging in lockdown. We moesten onze werking heruitvinden. Nieuwsbrieven zorgden 

voor verbinding tussen alle afdelingen en diensten en zijn een weerspiegeling van hoe die periode verlopen 

is. 
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Dit jaar hadden we jullie graag verwelkomd voor onze 2e editie op 6 juni 2020.  
Omwille van de coronamaatregelen, kan deze jammer genoeg niet doorgaan op ons domein. Niet getreurd 
… op 6 juni gaat Trail Run “dicht bij je kot” door. 
 

Hoe? 

Je stippelt een route uit in je buurt, wees creatief en ga op zoek naar leuke paadjes, misschien wel een 
helling, een leuk bosje, een toffe lek in je dorp of stad. Je neemt de route op met een app (bv Runkeekper, 
gratis app voor Android of Apple) of een sporthorloge en loopt, rolt of wandelt 6 km of 12 km. 
Bezorg ons je route en een foto van de lopers die met je mee lopen, rollen, fietsen, steppen… en post deze 
op ons evenement of stuur hem door naar dominieksaviotrail@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgend jaar zien we je terug? 

Wij blijven echter niet bij de pakken zitten en zijn al volop aan het plannen voor onze editie van volgend 
jaar, op zaterdag 5 juni 2021. Noteer die datum alvast met stip in jouw agenda! 

 

Heel graag tot volgend jaar! 

Met sportieve groeten, 

Team Dominiek Savio Trail Run 
Natacha, Jozefien, Camille, Katelijne, Joke en Nele 
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-

 

Een groep enthousiaste studenten Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven werkte hun eindwerk 
uit in samenwerking met Dominiek Savio. Thema: ‘Hoe kan je goed lichamelijk handelen bij volwassenen 
cliënten’. Ze brachten noden en grenzen van goed lichamelijk handelen in kaart en stelden een challenge-
kalender op. Deze kalender geeft de medewerkers elke maand een nieuwe uitdaging om mee aan de slag 
te 

gaan.. 
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Vanaf 1 september 2020 neemt de basisschool, het MFC en het verblijf voor kinderen en jongeren van het 
Withuys Dominiek Savio tijdelijk zijn intrek in de voormalige gebouwen van AZ Delta in de Westlaan in 
Roeselare. Momenteel zijn aanpassingswerking bezig, en wordt er ingepakt en verhuisd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makerhealth is een TETRA-project (praktijkgericht onderzoek) waar studenten van de Howest, ontwerpbu-
reaus en non-profitorganisaties samen oplossingen zoeken voor praktische problemen binnen de zorg. 
Er werden drie cases uitgewerkt binnen Dominiek Savio.  

 

 

De stoelrem  De toetsenbordhulp De veterhulp 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met deze rem kunnen kinderen 
van het lager onderwijs hun stoel 
blokkeren zonder hulp. 

Met deze toetsenbordhulp kunnen 
mensen met ongecontroleerde 
bewegingen toch typen. Dit ont-
werp past op computers, laptops 
en tablets. 

Met dit ontwerp kunnen kinderen 
zelf hun spalken aanspannen, zon-
der in de problemen te komen met 
veters 
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Ons Centrum Inclusieve Kinderopvang i(CIK)s verbonden aan Kinderdagverblijf ’t Stationnetje, dat ook zelf 
inclusieve groepsopvang aanbiedt voor kinderen t.e.m. 6 jaar. Wij zijn een initiatief van Dominiek Savio vzw 
en zijn erkend door Kind & Gezin.  

 

 

Wat is inclusieve kinderopvang? 

Elk kind is verschillend. Het ene leert snel lopen, het andere is vlot in 
taal. En soms verloopt de ontwikkeling niet zoals verwacht. Het kind 
kan dan moeite hebben met bepaalde vaardigheden, bv. door medi-
sche of psychosociale problemen. 
In een inclusieve kinderopvang worden kinderen mét en zonder speci-
fieke zorgbehoefte samen opgevangen. Leeftijdsgenootjes spelen en 
leren er samen, met respect voor ieders mogelijkheden en verschillen. 

 

Centrum Inclusieve Kinderopvang ‘t Stationnetje 

Ons Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) is erkend door Kind & Ge-
zin voor de zorgregio Roeselare.  
Wij zijn het aanspreekpunt rond inclusieve kinderopvang voor Roesela-
re, Kortemark, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Ardooie, Moorslede en 
Ledegem.  

 

Onze inclusiecoach is er voor jou…  
We zijn er voor alle ouders, opvanginitiatieven en zorgverleners van kinderen tot en met 12 jaar, die vragen 
hebben rond inclusieve kinderopvang. De ondersteuning is gratis. 

Onze inclusiecoach is Hilde Vergote | hilde.vergote@stationnetje.net | 0473 830 085  

Wat we precies doen? 
Onze inclusiecoach werkt volledig op maat van jouw vraag.  

• We zoeken mee naar een geschikte opvangplaats dicht bij huis 

• We geven advies om de toegankelijkheid van de opvang te verbeteren om zo inclusiever te kunnen 

werken 

• We denken mee over de organisatie rond de opvang van een specifiek kind  

• We coachen opvanginitiatieven rond communicatie met ouders 

• We vormen een brug tussen kinderopvang en gespecialiseerde hulpverlening... 

• ... 

 
Centrum Inclusieve Kinderopvang is verbonden aan Kinderdagverblijf ’t Stationnetje, dat ook zelf inclusie-
ve groepsopvang aanbiedt voor kinderen t.e.m. 6 jaar. Wij zijn een initiatief van Dominiek Savio vzw en zijn 
erkend door Kind & Gezin. 

Meer info: stationnetje.net  

https://stationnetje.net/
mailto:hilde.vergote@stationnetje.net
tel:+32473830085
https://stationnetje.net/
http://www.stationnetje.net/
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Eric Vlaminck was een geliefde huisbewaarder. Hij is geboren op 10 december 1951 en overleden op zon-
dag 16 augustus 2020 . 

Hij was ook lid van “Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums Passchendaele”  

We zullen hem missen !! 

 

 

 

 

 

 

 

De zomervakantie staat weer voor de deur bij Dominiek Savio…wij genieten van een welverdiend verlof!  

 




