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Editoriaal
Ik wens je een stroom van dromen
en blijvend enthousiasme
om er enkele te realiseren;
dat je kan koesteren wat je moet behoeden;
dat je vergeet wat beter vergeten wordt.
Ik wens je stiltes en vogelgefluit
in de ochtend;
dat je weerstand kunt bieden
aan het drijfzand van de stress;
dat je opkomt tegen onverschilligheid
tegen de kwalen van de tijd.
Ik wens je vooral
dat je jezelf mag zijn.
Jacques Brel

De tijd gaat snel, zoals velen onder ons ervaren. Kerstmis en nieuw-

jaar liggen alweer achter ons. Het was een mooie, sfeervolle periode
die ons even deed stilstaan en bezinnen.
In de Triangel droegen we ons steentje bij aan de Warmste Week van
Music For Life. Met behulp van sponsors verzorgden we opnieuw zo’n
500 ontbijten aan huis in de ruime omgeving van Lovendegem. Met
dit soort van initiatieven kunnen we de kinderen, jongeren en volwassenen die een beroep doen op de Triangel net dat ietsje extra geven.
Wegens groot succes vorig jaar, werd het Winterfeest voor de tweede
maal georganiseerd in samenwerking met de lagere school De Bron.
De opbrengst ervan dient om de sociale kas te spijzen. Zo kunnen
we ook de cliënten uit een gezin dat het financieel moeilijk heeft
wat extra ondersteunen.
In de Triangel zetten we dit jaar verder in op ‘meerwaarde creëren’
voor de cliënt. Heel wat collega’s of diensten hebben een plan om
daarrond te werken en mochten dit komen voorstellen op de projectenmarkt van 7 december. Dat er heel wat dynamiek in de Triangel
zit, blijkt uit de vele projecten. De bedoeling was uiteraard ook om
anderen te overtuigen en te enthousiasmeren voor hun project.
Want al die plannen concreet waarmaken, daar gaan we met z’n
allen voor dit jaar!
Aan iedereen een gelukkig, gezond en bruisend 2018 toegewenst!
Namens het directieteam
Ria De Keyser
Algemeen directeur

Dankjewel
De Vzw Shadow Owners Club of kortweg Shoc Belgium is

een motorclub voor liefhebbers van de Honda Shadow of
VTX’en en andere motoren. Ze zien er misschien wel stoer
uit maar hebben een hart van goud. Zo schenken ze telkens
een deel van de opbrengst van hun jaarlijks motortreffen
aan een goed doel.
Op zaterdag 21 oktober kwamen ze op bezoek met een
dikke cheque voor het Paviljoentje, waar Alanis Duportail
verblijft. Het was overigens dankzij de mama van Alanis
dat de Shadow Owners Club de Triangel had uitgekozen als
goed doel (bedankt, Brigitte!). Anne Van den Hove mocht
de cheque in ontvangst nemen.
Het Paviljoentje heeft met de gift een I-pad aangekocht.

Tradities zijn er om in ere te houden, dat vonden ook de ‘Wondelgemse Paters’ die een deel van de opbrengst van de
21ste trappistenbar aan de Triangel hebben geschonken. We zijn hen opnieuw enorm dankbaar.

— Labierint 2 —

Beleidsinfo
Extern
Dienstverleningsovereenkomsten
Weinig externe beleidsinfo voor deze versie van Labierint…
We hopen dat wanneer deze editie verschijnt, al onze volwassen cliënten hun juiste budget kennen. Als dit het geval
is, zullen we alle ouders en wettelijk vertegenwoordigers in
de loop van februari uitnodigen om de individuele dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen. We willen dit
koppelen aan een informatiesessie waarbij we niet enkel
de dienstverleningsovereenkomst overlopen, maar ook nog
eens een stand van zaken geven over de laatste ontwikkelingen op het vlak van de persoonsvolgende financiering.
We zijn ons ervan bewust dat we dit al een paar keer hebben aangekondigd en dan telkens weer uitgesteld, maar
we achten het niet aangewezen de overeenkomsten op te
maken zolang de definitieve budgetten niet gekend zijn.

Kortopvang

Intussen is het al iets duidelijker hoe de regeling voor kortopvang er binnen de persoonsvolgende financiering zal uitzien.
Er zijn echter een aantal voorwaarden om hiervan gebruik te
kunnen maken. Deze regeling is er enkel voor volwassenen
die al ondersteuning kregen van het VAPH op het moment
dat de persoonsvolgende financiering werd ingevoerd en dit
voor minder dan 60 nachten per jaar (op het aantal dagen
dagondersteuning waarvan men reeds gebruik maakte,
staat geen limiet). De kortopvangregeling bepaalt dat volwassenen die zich in deze situatie bevinden, recht hebben
op een aantal bijkomende nachten ondersteuning die ze
niet met hun persoonsvolgend budget moeten vergoeden.
Ook volwassenen die vroeger een PAB hadden, kunnen
van deze kortopvangregeling gebruik maken. Gezinnen
die voor deze regeling in aanmerking komen en hiervan
gebruik wensen te maken, kunnen contact opnemen met
hun netwerkondersteuner om samen te bekijken wat de
mogelijkheden zijn. Jammer genoeg is ook hiervoor het
aantal plaatsen beperkt.

veel muziek (jong nieuw talent en ons eigen Zebrakoor),
kinderanimatie in onze school, enz.
Op 18 november was het dan de beurt aan onze type
3-school in Eeklo om de deuren open te zetten. (p. 8)

Projectenmarkt

Op 7 december vond onze eerste Triangel-projectenmarkt
plaats. Zoals elk werkjaar is ons beleidsplan goed gevuld
met heel wat innovatieve, mooie projecten. Maar een beleidsplan is en blijft een opsomming op papier… Je kan het
lezen, maar een visuele voorstelling van al die projecten
spreekt uiteraard veel meer tot de verbeelding. Een greep
uit hetgeen de projectenmarkt te bieden had: je kon er de
plannen van de nieuwbouw inkijken, de enclavewerking
van de dagbesteding werd voorgesteld, je kwam er alles te
weten over vrijheidsverruimende maatregelen,… De formule
werd goed gesmaakt en verving de klassieke opening van
het werkjaar met een spreker en de bijhorende receptie
in september. Voor een natje en een droogje konden we
trouwens terecht in het ‘inloopcafé’, ook een project uit
het beleidsplan, dat op de projectenmarkt voor het eerst
de deuren opende.

Music for Life

Er werden dit jaar opnieuw heel wat acties op touw gezet
voor Music for Life. De Hazelaar gaf traditiegetrouw het
startschot op de vrijdagavond van de Herfstfeesten met
Hazel for Life. Het sinterklaasteam zorgde op zondag 3
december voor een ontbijt waarbij meer dan 500 goed
gevulde ontbijtpakketten aan huis werden geleverd (p.
15). Zoals je kan zien op de kaft, deed de Triangel zelf
ook mee aan de Warmathon in Gent en verder konden we
nog rekenen op de opbrengst van ‘De Warmste Muziek’
van Jeugdhuis Dino en van een soepverkoop door Unilin.

Intern

Heel wat bedrijvigheid in en rond de Triangel dus! En intussen zijn we ook begonnen aan onze nieuwbouw. Ook
hierover leest u verder in dit Labierint meer (p.6).

De Triangel voortaan ook op Facebook

Veel leesplezier in deze eerste editie van 2018!

In de Triangel staat er altijd wel iets op til en valt er van alles te beleven. Sinds eind november hebben we een eigen
Facebookpagina en kan je dus ook via Facebook het reilen
en zeilen in de Triangel volgen. ‘Liken’ en ‘sharen’ dus!
Zoals je kan zien op de foto’s in dit Labierint: we kunnen
terugblikken op geslaagde Herfstfeesten (p. 12). Het was
opnieuw een weekend met voor elk wat wils, lekker eten,
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Ria De Keyser
Algemeen directeur
Kristien Van Leeuwen
Beleidsmedewerker

Voor je het (t)weet staat het op Facebook
Sinds enkele maanden heeft de Triangel een Twitter- én

Ook als je iets ziet verschijnen dat volgens jou niet OK is,
(bv. een foto van iemand die heeft aangegeven dit niet te
wensen of een ongepaste reactie), geef je haar het best
een seintje zodat we snel kunnen bijsturen. Alvast bedankt
voor de interactie: samen maken we er een plezant, gezellig,
hartverwarmend en stimulerend medium van!

Onze eerste tweet is verstuurd op vrijdag 1 september, omdat we dan groot nieuws te melden hadden,
namelijk de opening van het nieuwe Triangelschooltje in Eeklo. Wil je onze Twitteractiviteit graag volgen?
Je vindt ons als @DVCdeTriangel.

Griet De Waele
Stafmedewerker Communicatie,
Sponsoring en Evenementen

een Facebookaccount, dus twee nieuwe kanalen om van
de Triangel een nog hechtere ‘community’ te maken. We
nodigen dan ook iedereen uit om onze pagina leuk te vinden en te volgen, onze berichten te delen en volop van
gepaste commentaar te voorzien.

De Facebookpagina ‘DVC de Triangel vzw’ is op 20 november gelanceerd. En die was al meteen gevuld met de
aankondiging van het Sinterklaasontbijt en het Winterfeest. We hadden vanaf de eerste dag al meer dan 200
volgers en elke dag komen er nieuwe bij. Ook onze oproep
om op de Triangel te stemmen, zodat de Hazelaar 1.000
euro van het Torfsfonds in de wacht kon slepen, werd
goed gedeeld en opgevolgd. Ben je nog geen fan van onze
pagina… dan wordt het hoog tijd! En nodig gerust ook je
eigen Facebookvrienden uit: hoe meer volgers, hoe liever.
Heb je als cliënt, als personeelslid of als sympathisant een
bericht dat volgens jou in aanmerking komt voor publicatie
op de Facebookpagina van de Triangel, neem dan contact
op met Griet De Waele, die onze sociale media beheert.

Sportief in het veld
Eind september organiseerde gemeente Lovendegem de tradi-

tionele scholenveldloop. Ook dit jaar waren de Triangelscholen
talrijk aanwezig. Er heerste een heel aangename sfeer en er
werd goed gesupporterd. Voor het tweede jaar op rij werden
de leerlingen van BuBaO en BuSO in de harten gesloten en is
er hevig gesupporterd voor onze sportievelingen.
Voor de jongens en meisjes met een beperking is het tof om
samen met andere kinderen uit het dorp te kunnen lopen. Het
geeft hen een goed gevoel om erbij te horen.
Onder een stralende zon werd dan eindelijk het startschot gegeven voor een loop van 400 of 1000 meter. De 12 leerlingen van
BuBaO liepen allemaal 400 meter. Het was weer een uitdagend
parcours, met wat zand en een kleine heuvel, maar iedereen
doorstond de test en kreeg op het einde een mooie medaille.
Ann Billiet
Kinesitherapeut BuBaO de Triangel
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Fiets mee uit de congé 2017
Op 22 september was er de jaarlijkse personeelsfietstocht.

der andere Lovendegem, Merendree, Bellem en Zomergem.
Rond 20 u gingen, zoals de traditie het wil, de deuren van
de Regenboog open voor het aperitief. Om 21 u kon het
aanschuiven voor de barbecue beginnen.
Het leuke aan de personeelsfietstocht en bijhorende barbecue
is dat mensen van verschillende diensten van de Triangel op
een ontspannen, ongedwongen manier met elkaar in contact
komen. Er werd ook dit jaar tot in de late uurtjes gekeuveld…

De personeelsfietstocht heeft een reputatie hoog te houden.
Tenslotte zijn er ieder jaar behoorlijk wat inschrijvingen en
dat was dit jaar niet anders: 13 sportievelingen kozen voor
de rit van 85 km en een 40-tal fietsers reden de familietocht
van 35 km aan de hand van een uitgestippelde route via
knooppunten. In totaal schoven 74 personen aan voor de
uitgebreide (!) barbecue.
Om 17 u was het verzamelen geblazen voor alle fietsers van
de 35 km en de 85 km. Eens iedereen voorzien was van een
drankje en een koekje werd het startsein gegeven. De prachtige rit van 85 km volgde een weg richting de polders van het
Meetjesland en Zeeuws Vlaanderen. De rit van 35 km nam
iedereen mee voor een tocht langs landelijke wegen van on-

Thomas Bastiaen
Adjunct hoofd Ceder GES+

De editie van dit jaar kreeg, omwille van de datum, de naam
‘Fiets mee uit de congé’.
Alle personeelsleden, hun partners en kinderen waren van
harte welkom om deel te nemen aan de familiefietstocht
van 35 km of de sportieve tocht van 85 km, met als beloning
een aperitief en een gezellige barbecue in de zaal van de
Regenboog.

Hazel For Life
Eindelijk was het weer zover, HAZEL FOR LIFE! Wat hadden
we er naar uitgekeken!
We begonnen met de schlagernamiddag en er was direct al
heel veel ambiance.
We konden genieten van de leuke muziek van Djeego, Stefan
Edwards en Sam Gooris. Iedereen danste erop los. Tussen
de polonaises door konden we smullen van een stukje taart
en slurpten we aan een drankje.
’s Avonds begon het programma met de prachtige stem van
Elise K met haar mooie covers en eigen nummers. Daarna
konden we ook nog dansen en zingen met de muziek van
Raman en A Boy Named Johnny. Ondertussen nog een drankje
en een broodje Breydelham. Als afsluiter gingen we helemaal
los op de fantastische muziek van de internationaal bekende
groep ‘Too Tangled’.
We bedanken alle bewoners, begeleiders, ouders, familieleden,… om aanwezig te zijn. Jullie zorgden er allemaal samen
voor dat het een fantastische editie was. Ook willen we heel
graag de sponsors bedanken, zonder jullie hadden we er zeker
niet zo een groot feest van kunnen maken. Door jullie steun
en enthousiasme konden we een mooi bedrag ophalen.
Bedankt dus aan iedereen en tot volgend jaar!
Pauline Verougstraete
Begeleider Hazelaar
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Op leerbezoek naar De Lovie
‘Gluren bij de buren’ is een oeroud maar steengoed principe om zelf of als organisatie bij te leren. Vorige zomer
kregen we met het kader de gelegenheid om de Lovie een
dagje te leren kennen.

De Lovie

De Lovie ondersteunt 712 mensen met een verstandelijke
beperking over verschillende locaties in de Westhoek. Wij
brachten een bezoek aan het woonpark in Poperinge maar
de Lovie is ook actief in Diksmuide, Ieper, Wervik en Lo. Net
als bij ons kampt de doelgroep van jongeren en volwassenen
met bijkomende zorgvragen zoals autismespectrumstoornis, gedragsproblematiek, medische en fysieke problemen,
senioren en dementie. Over de verschillende locaties zijn
er 662 mensen in dienst. Een ideale sparringpartner om
kennis bij op te doen!

De leerwinsten

30 knappe koppen verorberden maar liefst 7 leersessies en
beleefden nadien nog in kleinere groepjes een workshop.
De leerervaringen waren heel uiteenlopend en soms ook
heel specifiek gebonden aan bepaalde functies. Ik geef
jullie hier echter een waaier aan onderwerpen die aan bod
kwamen. We leerden de pijlers van hun strategie kennen:
wat betreft inhoud was kwaliteit van bestaan de pijler,
ze putten heel wat inspiratie uit het boek ‘De verdraaide
organisatie’ om een sterk eigenaarschap te prediken en
vonden de communicatie en het vinden van de juiste communicatiekanalen en doelstellingen de grootste uitdaging
in deze strategie.
We kregen van hen ook een blik op hun resultaten met
de Lean-methodiek, een methodiek om de operationele
activiteiten en de service voor de cliënt te optimaliseren.
Niet harder maar slimmer werken was de boodschap. Een
ander lid van het directieteam kaderde de evolutie in het
medewerkersbeleid en het leerbeleid. Als zorgmedewerker
is de uitdaging meer dan ooit te bekijken waar het nu echt
om draait voor de cliënt. De coach helpt na te denken of de

handelingen echt bijdragen tot de zorg en het team gaat
aan de slag om dan keuzes te maken en te bekijken welke
impact die keuzes hebben op de samenwerking.

Triple-C

Het bezoek was ook verbonden aan onze vraag om meer
praktijkkennis op te doen over Triple-C. Deze methodiek
waait over uit Nederland en beoogt het aangaan van een
onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de persoon
en zorgen voor een betekenisvolle dagondersteuning met
als doel het herstel van het gewone leven. We wilden wel
eens weten hoe ‘Triple-C’ de Triangel al aan de slag is en
welke elementen we verder willen verkennen van deze
methodiek. Uit de positieve contacten en relaties met de
Lovie ontsproot een bezoek aan Nederland waarover je
misschien in het volgende Labierint iets kan lezen.

Dank

Langs deze weg willen we het geëngageerde team van
De Lovie danken voor hun bijdrage aan onze organisatieontwikkeling.
Tim Maenhout, directeur Zorg

Start van de nieuwbouw
Onze cliënten die van vrachtwagens, kranen en bulldo-

zers houden, zullen de komende maanden hun hart weer
kunnen ophalen. Er is immers opnieuw een periode van
bouwwerken aangebroken in de Triangel.
Achteraan op het terrein, ter hoogte van de Distel, op
het grasveld waar vroeger de speeltuigen en de zandbak
stonden, komen er 4 nieuwe woningen. In het voorjaar
van 2019 zullen 34 cliënten hier hun intrek kunnen nemen.
Het is niet zo dat de Triangel hierdoor uitbreidt en meer

cliënten ondersteunt. De nieuwbouw is vooral bedoeld om
onze accommodatie te verfraaien en in een eigentijds kleedje
te stoppen.
We zullen jullie via Labierint én via onze Facebookpagina
op de hoogte houden van de vorderingen van de werken.
Cliënten die graag buitenspelen en schommelen kunnen we
alvast geruststellen: de speeltuigen, schommels en zandbak
die omwille van de bouwwerken zijn verdwenen, zullen tegen
de zomer een nieuwe plaats krijgen op het domein.
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De Triangel trapt het af
AVS maakte een mooie reportage van
ons initiatief. Je kan ze herbekijken via
hun website:
http://www.avs.be/avsnews/triangellovendegem-krijgt-50.000-voorduurzame-mobiliteit

Weer of geen weer: Marc (technische dienst) en Sandra (personeelsdienst) komen met de fiets naar het werk.

We trappen het af… in de richting van slimmer woon-

werkverkeer en duurzame mobiliteit!
Pendelen van huis naar het werk en omgekeerd: een sleur
of een opportuniteit? Een parkeerplaats zoeken, betalen,
reserveren, onderhandelen, of ruimte anders gaan benutten? Stress in de wagen of gezellig babbelen op de fiets?
De overheid stuurt ons in ieder geval in de richting van
samen duurzaam participeren in het verkeer. Denk maar
aan acties als Belgerinkel, Car Free Day, de week van de
mobiliteit, de fietssnelwegen of het Pendelfonds.

Pendelfonds

Ook de Triangel zet resoluut in op duurzame mobiliteit en
zocht en vond ondersteuning bij het Pendelfonds. Dat fonds
subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer
bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal
autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te
verminderen, komen in aanmerking voor subsidiëring. Het is
zowel voor grote als kleine bedrijven haalbaar om via deze
subsidie concrete acties te realiseren. Vanuit het Provinciaal
Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen kregen we begin dit jaar
de oproep binnen. Via een analyse van de woonplaats van
onze medewerkers en hun huidige vervoersmiddelen deden
we een potentieelberekening en een omgevingsanalyse
leerde ons waar de kansen en mogelijkheden lagen.

De kracht van een netwerk

In de reeds gerealiseerde projecten van het Pendelfonds
kwamen we een ander lid van de Taborgroep tegen: SintLodewijk uit Wetteren. Uiteraard deelde deze partner zijn
knowhow en lieten we ons inspireren door hun voorbeeld.

We gingen aan de slag. Een mobiliteitsstudie van onze
site in Lovendegem, de behoeften uit ons masterplan, de
wensen van personeelsleden en de mogelijkheden van het
pendelfonds werden naast elkaar gelegd en de prioriteiten
werden bepaald.
Uiteindelijk koos de Triangel ervoor om te investeren in een
fietsenstalling, 5 elektrische fietsen, 2 speed pedelecs, een
vouwfiets, fietshelmen, regenkledij, veiligheidshesjes en
een carpoolapp. En deze investering blijkt een aantoonbaar
verschil te kunnen maken, want vanuit het Pendelfonds
kwam het goede nieuws dat we hiervoor 50.000 euro gesubsidieerd krijgen!

Van denken naar doen

Nu ligt de uitdaging in de ontwikkeling van een goed kader
om het materiaal ook daadwerkelijk te laten gebruiken door
de medewerkers en zo een duurzame organisatiedoelstelling te bereiken. Tegelijk bieden we de medewerkers een
gezond alternatief: zie het als een halfuurtje gratis fitness
voor en na het werk!
Voor de carpoolapp zijn we nog op zoek naar een IT-specialist
die dit voor ons wil ontwerpen. Een app om carpoolen
te stimuleren moet eigenlijk niet veel meer zijn dan een
vlotte manier om te communiceren tussen collega’s die
uit dezelfde buurt zijn of elkaars buurt passeren. www.
blablacar.be is hiervoor een uitstekende inspiratiebron.
Zie jij het zitten en doe je mee of ken jij iemand die zo’n
app kan realiseren? We horen het graag!
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Tim Maenhout, directeur Zorg

Het gat in de haag
Misschien hebben jullie de leerlingen van BuBaO ook al

horen vertellen over de tomaat, de prei, de erwt, de wortel
of de komkommer.
Neen, zij zijn niet allemaal plots dol op het eten van groenten, maar ze werken wel graag met de groenten van onze
nieuwe leermethode ‘Het gat in de haag’. In september
zijn we hiermee van start gegaan en het is een echt succes.
Deze methode wil aan de hand van leuke verhalen en
opdrachten de sociale vaardigheden van onze leerlingen
aanscherpen en uitbreiden. Elke groente heeft daarbij haar
specifieke kwaliteiten en die worden extra in de verf gezet.
Zo is de tomaat ‘taalknap’: zij houdt van verhaaltjes, heeft
een ruime woordenschat en is een grote babbelaar. De
erwt is ‘beweegknap’: zij kan moeilijk stilzitten en is een
echte spring-in-‘t-veld, heel actief en zorgeloos. De prei
is dan weer ‘samenknap’: een gezellige vriendin die ervan
houdt om dingen samen te doen, zij kan goed luisteren en
ze verdraagt geen ruzie.
We zijn gestart met 4 groenten en het aantal wordt geleidelijk uitgebreid tot de 8 groenten uit het programma. De
leerlingen herkennen zichzelf of anderen in één of meerdere
groenten en zo leren ze veel over zichzelf en hun onderlinge
relaties op een leuke, speelse manier.
Onze groenten… dat smaakt naar meer!
Veel dank aan Juf Veerle, logo Kristine en vrijwilligster
Elisabeth die de poppen genaaid en gehaakt hebben!
Kristine De Vriendt
Logo BuBaO De Triangel

Een feestelijk weekend op school
Op 1 september kwam er een nieuwe school voor kleuters

en lagereschoolleerlingen met een specifieke zorgvraag
in de Lekestraat 35 in Eeklo, het vroegere kleuterschooltje ’t Lekehofje. Eens de school volledig opgeknapt en de
leerlingen en medewerkers goed gestart, werd het tijd
om de informatie over de werking in de school te delen
met geïnteresseerden en sympathisanten. Na een tweetal
maanden ‘wennen’ stelden we met trots de deuren van
BuBaO de Triangel in Eeklo open.

Voorrang aan de buren

Op vrijdag 17 november werden de buren uitgenodigd
voor een ontmoetingsmoment. Samen met de kinderen
waren de uitnodigingen rondgebracht. De juffen hebben op
vrijdag samen met hen enkele hapjes bereid en ze zorgden
ook voor een drankje om iedereen hartelijk welkom te
heten. De mensen hadden de mogelijkheid tot rondgang
in de lokalen en kregen wat meer uitleg over de werking.
De buren waren enthousiast en tevreden dat het schoolgebouw weer nieuw leven werd ingeblazen. Het werd een
gezellig samenzijn.

Iedereen welkom

Op zaterdag 18 november gingen de deuren opnieuw open,
deze keer voor leerlingen, familie, vrienden en andere geïnteresseerden. Er was opnieuw mogelijkheid tot verkenning
van de lokalen, uitleg over het pedagogisch project, een
speelhoekje voor de kinderen en de mogelijkheid voor
een hapje en een drankje. Kortom, een heel aangename
namiddag met blije en enthousiaste gezichten.

Meer info

Wil je meer weten over onze nieuwe school, maar heb je
de opendeurdag gemist? Op de website vind je ook heel
wat informatie: http://www.scholendetriangel.be/eeklo/
welkom.html
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Team Type 3
(Nancy, An, Eva, Mieke, Jens, Lies en Naomi)

Firma’s schenken tijd
Steeds meer bedrijven willen maatschappelijk verantwoord

ondernemen en dus op tijd en stond iets terugdoen voor
de maatschappij, bijvoorbeeld door hun werknemers een
dag naar een voorziening als de Triangel te sturen om de
handen uit de mouwen te steken. Na de realisatie van (onder
andere) de konijnenheuvel door twee werkploegen van
Victor Buyck Steel Construction NV in de lente van 2017,
konden we in de herfst een beroep doen op Lingeriebedrijf
Van de Velde uit Schellebelle en in december mochten we
nog een aantal medewerkers van de FOD Financiën en van
ArcelorMittal Gent verwelkomen.

Het drukste weekend van het jaar

Acht enthousiaste medewerkers van Lingerie Van de Velde
NV uit Schellebelle zijn op vrijdag 6 oktober komen helpen
bij ‘Hazel for Life’ en bij de laatste voorbereidingen voor de
Herfstfeesten. Zij hebben zich nuttig gemaakt in de feesttent en ook bij het opstellen van de kunsttentoonstelling
en de infostand voor de vrijwilligers. Het was een zeer
aangename samenwerking en de medewerkers van Van
de Velde hebben al zin om volgend jaar weer te komen
helpen. En wij zeggen zeker niet nee, want de Herfstfeesten
brengen veel werk met zich mee en helpende handen zijn
dan heel welkom.

was hen teveel. Zeer concrete hulp voor ons en een toffe
teambuilding voor hen: win-win dus!

Pure winst

Dankzij de tijd die bedrijven ons schenken, worden projecten
gerealiseerd die anders misschien op de lange baan zouden
worden geschoven of gewoonweg te duur zijn. Voor de
Triangel is dit pure winst, niet enkel door de gratis werkuren maar zeker ook door de ontmoetingen en contacten
met mensen van buitenaf. Telkens kan een groep mensen
ervaren hoe het is om in de Triangel te leven of te werken
en zo worden zij potentiële supporters. We houden ons dus
graag beschikbaar om nog meer bedrijven te ontvangen.
Ben je of ken je iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn
in een sociale teambuilding, verwijs hen dan door naar
time4society.com of rechtstreeks naar Filiep Vandenberghe.
Filiep Vandenberghe
Stafmedewerker zingeving en vrijwilligersbeleid

Van de Velde is bij ons terechtgekomen via ‘Time4Society’,
een organisatie die bedrijven en zorgvoorzieningen met
elkaar in contact brengt zodat beide partijen er beter van
worden.

Win-win in de winter

Soms komen bedrijven ook op eigen initiatief naar de Triangel. Naar aanleiding van de jaarlijkse vrijwilligersdag van
de overheidsdienst Financiën kwam een groepje ambtenaren van de FOD Financiën op 2 december Klaverblad 3
ondersteunen bij de organisatie van hun Café Santé. En
op 8 december kwam een ploeg van ArcelorMittal Gent
de voorbereidende werken uitvoeren voor het Winterfeest: verlichting ophangen, kerstbomen zetten, ... niets

Lingeriebedrijf Van de Velde
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FOD Financiën

ArcelorMittal Gent

Achter de schermen bij… de kin
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar hoe moeilijker om elkaar
écht goed te leren kennen. Daarom gunt Labierint jou vanaf nu in
elk nummer een blik achter de schermen in een afdeling of dienst
van de Triangel. De kiné bijt de spits af.

Wie zijn dat eigenlijk allemaal, de kiné?

De kiné… dat zijn wij: 10 kinesitherapeuten met uiteenlopende
anciënniteit, levensstijlen, muzieksmaken, gezinnen en nog veel
meer verschillen. Dus allemaal uniek, maar met als grote gemeenschappelijke deler dat we allemaal niet zeer lang op onze stoel
kunnen blijven zitten en graag het belang van bewegen uitdragen.

Barbara: ze houdt van exotische reisbestemminge
lukken (en de computer soms ook niet); gelukkig w
doen bij de kinderen en laat ze hen psychomoto
doen bij de vleet, ze laat de zaken graag vooruit
in de klassen, de Tuimelaar, de Pimpernel, de Kl

Mieke: een rustige en lieve vaste waarde die
ons allemaal heeft weten starten op de kiné, ze
is specialist in begrotingen en procures en combineert dit alles met nog wat zelfstandigenwerk
bij haar thuis, ze is al lang de kiné in de Huizen,
het Zonnehuis en de Bungalow.

Is dat dan meteen ook jullie kerntaak?

Ja, het doen bewegen van iedereen in het DVC! Actief of passief,
veel of zoveel mogelijk, cliënten én personeel, binnen en buiten,
individueel en in groep, plezierig of noodzakelijk, algemeen of
specifiek, zonder of met aangepast materiaal, oud en jong, met
én zonder ons, voorlopig nog op basis van een therapiebehoeftenonderzoek, maar misschien binnenkort aan de hand van nieuwe
criteria, ontwikkelingsgerichte of onderhoudende therapieën.

Is bewegen dan echt zo belangrijk?

Jazeker, we durven zelfs beweren: levensnoodzakelijk! Het bevordert zowat elk systeem in ons lijf: bloedsomloop, ontwikkeling
van spierkracht en oprichting en conditie, afvoer van afvalstoffen,
ademhaling, geluksgevoel en zo kunnen we nog wel even doorgaan…
Dit proberen we allemaal te bereiken met een gamma van allerlei
algemene tot zeer specifieke technieken, eindeloze motivatie en
hulpmiddelen allerhande.
En hoewel het niet onze lievelingsbezigheid is, doen we ons best
om tussen alle therapieën en activiteiten door ook het administratieve luik in orde te houden.

En waar zitten jullie hier ergens?

Je kan ons vinden in het hoofdgebouw, helemaal op het einde van
de gang. Daar hebben we verschillende lokalen om iedereen zoveel
mogelijk tot bewegen aan te zetten: de duoruimte, de fitnesszaal,
de sportzaal, de fysico, het luchtkussen, ons bureau
(waar we maar af en toe binnenwaaien). En dan zijn we nog veel
onderweg in en tussen leefgroepen, scholen, aan het stappen en
aan het fietsen. We zijn dus niet altijd even gemakkelijk te vinden,
maar dat hoort nu eenmaal bij al die beweeglijkheid. En gelukkig
kan er veel via de geduldige mail gecommuniceerd worden.

Is er nog iets dat jullie willen vertellen, om
af te sluiten?

Dat iedereen steeds welkom is bij ons! Om te bewegen, advies te
vragen, informatie te delen, gewoon eens nieuwsgierig te komen
meekijken, ons te leren kennen, jullie te leren kennen en nog meer
te bewegen. Spring dus gerust binnen!

Bedankt, Sabine!

Sabine: houdt van de gezelligheid van Gent, verzamelt
agendapunten om de vergaderingen vlot te laten verlopen, motiveert de specials-wielrenners tot ze hen zelf niet
meer kan bijhouden en verdeelt haar kinéwerk tussen de
kinderen van de Klimop, de jongeren uit het Paviljoentje
en de volwassenen uit de Voetbalstraat 42/44.

Karen: de allerjongste k
op zich neemt, een spec
vrolijke vertelster blijkt.
Niet op de foto
Kleo: jongste kiné die naast haar halftijdse DVC-engagement
ook met een kordate stem voor de klas staat, overtuigd
fietster, kersverse mama en goedlachse kiné in Klaverbladen en Klaprozen.

né

en, enkel Congo wil maar niet
weet ze in Lovendegem wat te
orische en andere oefeningen
tgaan en dat weten ze vooral
limop en de Linde.

Martine: ervaren collega die van stoere reizen en natuur houdt, rechtuit
met een duidelijke mening, SAGA-specialist, hoofdcoach van de special
olympics en verdediger van de fairplay-trofee, werkt in de Violier, de
Hazelaar, de Wegels, Molendreef 55 en Sleidinge.

Saskja: sportieve collega, geëngageerd in talloze DVC-projecten en met een grote liefde voor muziek; coacht
de special olympics-atleten op weg naar blinkende medailles en zorgt dat vele anderen zich sportief kunnen
uitleven op allerhande sportdagen, kiné bij de kinderen van de Garve en de Linde en de volwassenen in de
Anjelier en Klaverblad 3.
Sigrid: optimistische kiné bij de kinderen, gebruikt de ervaring met haar studenten thuis om met veel enthousiasme
onze stagiaires rond te leiden en ze geeft hen de liefde voor
‘onze bijzondere cliënten’ door, ze kent perfect haar weg
in de scholen en in de Garve, de Linde, de Korenbloem,
de Ceder, de Vliering, de Aster en Molendreef 69.

Anne: verdeelt haar tijd tussen de kiné, de hobbyclub,
het papierwerk van het orthopedisch materiaal, het
mede-organiseren van allerlei feestelijke dagen en dit
allemaal met de grootste precisie, tot in het detail en
vol zorgzame overgave, je vindt haar vaak aan zee, in
de Molendreef 31, de Klaprozen en Klaverblad 2.

Nele: kiné met West-Vlaamse roots en dus letterlijk veel
kilometers op de teller, toont dat je met klasse en stijl ook
aan kiné kan doen, verspreider van de betere rughygiëne,
werkt in de Voetbalstraat, de Bungalow, Molendreef 55
en de Vlasaard

Claudine: een echte ancien die al veel evoluties heeft zien
passeren en de herinneringen levendig houdt, verzorgt de
zoete zondes op de kiné, houdt de schoenmakers bij hun
leest en is al jarenlang kiné in de Kinkhoorn en Klaverblad I.

kiné die enthousiast allerlei vervangingen
ciale connectie in het Buso heeft en een

En dan is er nog ons die
nsthoofd Renaat die mo
et schipperen tussen al
schillende karakters, ver
die verlangens, noden, onze zuc
ht naar zelfstandigheid en
drang om het vooruit te
onze
laten gaan. Tja, dat is op
zijn minst een uitdaging!

Herfstfeesten 2017
Met de vele regenvlagen en de gure wind hadden de

Herfstfeesten dit jaar hun naam niet gestolen. Gelukkig
lieten de trouwe bezoekers zich niet tegenhouden en
was het gedurende het hele weekend gezellig druk in
de tent. Met een uitverkochte tombola, een populair en
zeer verkoopbaar aanbod in de tentoonstellingen en al
meteen meer dan 100 deelnemers aan de eerste Triangel
Trail, kunnen we zeker van een geslaagde editie spreken.
Hopelijk is iedereen er volgend jaar opnieuw bij. Noteer
alvast 13 en 14 oktober 2018 met stip in je nieuwe agenda!
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Op de koffie bij Lies

Op vrijdag 8 september zwaaide de vzw ‘Kaffie is Kaffie’ in

Ruimte voor personen met een beperking

Iedereen is er thuis

Gentbrugge boven

Gentbrugge haar deuren open. Dit buitengewone koffiehuis
is een nieuwe ontmoetingsplek vlak aan het Keizerpark.
Je krijgt er een goede kop ‘kaffie’ of een (h)eerlijke lunch,
mee verzorgd door mensen met een beperking. Bovendien
wil de vzw, met de steun van de stad, een forum bieden
voor allerhande activiteiten uit de buurt. Eén van de twee
initiatiefnemers is een oude bekende van de Triangel: Lies
Plancke, die nog bij ons in de dagbesteding heeft gewerkt.
Reden genoeg voor een bezoekje!
Er is een fijne en warme plek gecreëerd waar je aan de
praat raakt bij een koffie of een frisse pint, waar je met
je buur Nederlands kunt oefenen, waar je in de zetel kan
verpozen met een goed boek of de krant kan lezen, genietend van een gebakje, terwijl je kinderen zich uitleven in
de speel- en leeshoek.

(H)eerlijke hap, sociale slurp

De uitbaters Lien De Meersseman en Lies Plancke geloven
in het principe ‘betaal wat je wil’. Op de kaart staan dan
ook twee tarieven. Je kiest daarbij zelf wat je kunt betalen.
Door het (hogere) steuntarief te geven, maak je de lunch
aan een lager tarief mogelijk voor mensen die minder geld
te besteden hebben. Eén keer per week, op dinsdag, is er
ook lunch voorzien aan een nog lager sociaal tarief. Op die
manier wil Kaffie is Kaffie iedereen laten meegenieten van
de ontmoetingsplek in de buurt.

Zowel Lies als Lien hebben jarenlang mensen met een beperking begeleid in werkateliers en kiezen resoluut voor
een koffiehuis met een kleine sociale werkplaats. Ze voorzien daarom deeltaken voor mensen met een beperking,
ondersteund door jobcoaches. Dat gaat van boodschappen doen, over soep bereiden tot de afwas. Want werk op
maat geeft mensen met een beperking de kans om deel uit
te maken van ons dagelijkse leven. Daar worden zij, maar
ongetwijfeld ook wij allemaal blijer van.
Dit nieuwe koffiehuis reikt de hand aan andere organisaties
uit de buurt, zoals Inloophuis Dementie, Buurtwerk Gentbrugge of Gentbrugge Feest en wil letterlijk en figuurlijk
ruimte geven aan initiatieven van buurtbewoners. Kaffie is
Kaffie wil meer zijn dan enkel een koffiehuisje om de hoek.
Lies: “We hopen dat het een magneet wordt voor creatief
geweld, waar ideeën uit de buurt een uitweg vinden. Het is
onze bedoeling aan een mooie en warme plaats te bouwen,
met en voor de mensen in Gentbrugge.”

Meer weten?

Surf naar www.kaffieiskaffie.be of volg Kaffie is Kaffie op
Facebook.

Openingsuren:

dinsdag 8u30- 17u, woensdag 10u-19u,
donderdag 8u30-17u en vrijdag 10u-22u.
Contact: 0474 66 04 83 en info@kaffieiskaffie.be

Save the date 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

26 januari
23 februari
15 maart		
15 - 16 maart
25 maart		
28 april		
21 juni		
24 juni 		

Nieuwjaarsreceptie Oudercomité
Quiz van het Oudercomité
Kaarten- en posterbeurs
Lentebeurs Dagbesteding
Lente-uitstap Oudercomité
H. Vormsel (BuBao)
Feest van het Huis
Familiedag Oudercomité
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Vorming voor ouders
Ook dit werkjaar krijgen de medewerkers de kans om deel
te nemen te nemen aan interne vorming. Dit aanbod wordt
samengesteld door de PION (dienst Pedagogisch-Inhoudelijke
Ondersteuning) en is gebaseerd op de jaarlijkse bevraging van
de noden aan vorming, training en opleiding in de leefgroepen.
Een deel van onze interne vorming wordt ook opengesteld
voor ouders of familieleden van cliënten. Deelname is gratis,
maar je moet wel vooraf inschrijven via de receptie.

Als eten een zorg wordt

Waarom weigert mijn cliënt soms te eten? Hoe komt het dat
een cliënt zich zo vaak verslikt? Wat kan ik doen om het eetmoment makkelijker te laten verlopen? Waarom lukt drinken
wel en eten niet? Is het eetmoment voor jou als begeleider,
maar vooral voor de cliënt zelf, een zorg? Dan nodigen we je
graag uit op de interactieve vorming ‘als eten een zorg wordt’.
dinsdag 9 januari van 9.30 tot 12 u
of dinsdag 18 januari van 9.30 tot 12 u
Contactpersoon: Hilde Gabriël

Basale ontmoeting

Basale stimulatie, basale attitude en basale ontmoeting wordt
uit de doeken gedaan aan de hand van ervaringsoefeningen
en allerlei basale activiteiten komen aan bod. In de namiddag
ga je concreet aan de slag in een workshop. Er is keuze uit 3
workshops: massage, basaal dansen en muziekbeleving.
dinsdag 16 januari van 10 tot 16 u
Contactpersoon: Michèle De Neve

Terugkomdag PTV

(Persoonlijke en Teamgerichte Veiligheidstechnieken)
Jaarlijks nodigen we iedereen uit die eerder al de PTV-2-daagse
volgde (en deze ook effectief toepast in de praktijk) voor een
heropfrissing van de PTV-technieken. Op deze manier willen
we garanderen dat iedereen de technieken op een correcte
wijze blijft toepassen en kunnen we ook nieuwe of vernieuwde
technieken aanleren.
- maandag 22 jan. van 14 tot 15.30 u of van 16 tot 17.30 u
- dinsdag 23 jan. van 10 tot 11.30 u, van 14 u tot 15.30 u
of van 15.30 tot 17 u
- maandag 29 jan. van 14 tot 15.30 u of van 15.30 tot 17 u
- donderdag 1 feb. van 14 tot 15.30 u of van 16 tot 17.30 u
Contactpersoon: Ellen Desomviele

Praktijkdag autisme

Vertalen van theorie naar praktijk is niet altijd zo eenvoudig. Daarom een dag vol praktijk over vrijetijdsbesteding bij
kinderen en jongeren met autisme. Deze dag is ingedeeld in:
het uitvoeren van een informeel onderzoek, het ontwikkelen
van een leerdoel en de implementatie van het leerdoel. Na
elk onderdeel is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen.
Zowel het onderzoek als het uitvoeren van het leerdoel gebeurt
met de kinderen en jongeren zelf. We werken in 3 groepjes
van 5 personen.
donderdag 22 februari van 9.30 tot 12.30 u
en van 13.30 tot 16.30 u
Contactpersoon: Marc Serruys

Het sensorisch profiel

Sensorische bijzonderheden… bijzonder gewoon! Een dag vol theorie, ervaringsoefeningen, filmpjes, getuigenissen, het opmaken
van een sensorisch profiel.
dinsdag 27 febr. van 9.30 tot 12 u en van 13 tot 15.30 u
Contactpersoon: Marleen Vercammen

Epilepsie: basisbegrippen

Dr. Lamont geeft een presentatie over de meest voorkomende
soorten epilepsie, EHBO in geval van een aanval (wat te doen, wat
niet te doen), aandachtspunten bij het geven van medicatie (antiepileptica).
donderdag 8 maart van 14 tot 15.30 u of donderdag 22 maart
van 14 tot 15.30 u
Contactpersoon: Sheila Petit

Inspiratiedag vrijheidsbeperkende maatregelen

Wat is de visie van de Triangel omtrent het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen? Hoe handelen we ethisch verantwoord?
Wat zijn mogelijke alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen? Is er binnen de Triangel nog marge om het gebruik van
deze maatregelen te verminderen?
Deze vragen en meer komen aan bod op de inspiratiedag, die op
vraag van de medewerkers herhaald wordt. Er is ruimte voor vragen en interactie.
dinsdag 13 maart van 9.30 tot 12.30 u en van 13.30 tot 16 u
Contactpersonen: Els Blanckaert en Ellen Desomviele

Automutilatie

In deze vorming komen diverse aspecten van automutilatie of zelfverwonding aan bod: mogelijke oorzaken, uitingsvormen, zelfbeschermend gedrag, behandeling, prognose, enz.
donderdag 15 maart van 10 tot 16 u
Contactpersonen: Michèle de Neve en Ellen Desomviele

Verlies en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking maken veel verlieservaringen mee. Dit geldt zeker voor mensen die in een voorziening
wonen. Denk maar aan de vele personeelswisselingen of verhuizingen
van cliënten. Daarnaast zijn er ook de verlieservaringen eigen aan
het leven: overlijden van familieleden en vrienden, maar ook het
verlies van eigen mogelijkheden. Wat betekent zo’n verlieservaring
voor onze cliënten? Welke factoren bepalen hun reactie op dit
gebeuren? Hoe kunnen we hen hierbij ondersteunen?
dond. 19 april van 9 tot 12 u of di. 24 april van 14 tot 17 u
Contactpersoon: Anne Van den Hove

Inleefmoment autisme

In samenwerking met de Vlaamse Vereniging Autisme bieden we een
sessie aan waarbij men zich kan inleven in de wereld van iemand met
een autismespectrumstoornis. Deze sessie wordt begeleid door een
medewerker van de VVA en door een ervaringsdeskundige (iemand
die zelf een autismespectrumstoornis heeft). Er is zeker voldoende
gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.
Contactpersoon: Marc Serruys
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Pensioenreceptie Chantal Mottart
Op woensdagnamiddag 4 oktober hebben we afscheid

genomen van Chantal Mottart, die nu van een welverdiend
pensioen mag genieten.
Chantal startte als opvoedster in het voormalig MPI Bernadette in 1977. Na een jarenlange carrière als dagbegeleidster
maakte zij een aantal jaar geleden de overstap naar het
nachtteam. Chantal werd de vaste nachtopvoedster van
de kinderen van de Tuimelaar. Zij kwamen haar dan ook
uitgebreid in de bloemetjes zetten op de afscheidsnamiddag.
Tekeningen, kaartjes, bloemetjes: ze hadden echt hun best
gedaan. Samen met hun begeleiders maakten ze ook een
mooi filmpje voor Chantal, waar alle aanwezigen konden
van meegenieten.

en ook ’s nachts was Chantal altijd zeer attent om de
kinderen een rustige en veilige nacht te garanderen.
We willen Chantal dan ook bedanken voor haar inzet,
flexibiliteit, gedrevenheid, goedlachsheid en nog zo
veel meer.
Sylvie Martens
Coördinator nacht

Verder was het ook blij weerzien met oud-collega’s, cliënten
van de Korenbloem en de Violier, …
Wie Chantal kent, weet dat zij heel gedreven en enthousiast
is. Overdag stond ze dan ook altijd klaar voor één of andere
activiteit met de cliënten die ze onder haar vleugels had

Sinterklaasontbijt
Zondag 3 december, 3 u en dus het holst van de nacht.

Maar… in de keuken van de Triangel brandt licht?! Meer nog,
er klinkt muziek, het ruikt er heerlijk en Bart is al volop in
de weer. Vanaf 5 u komt er ook bedrijvigheid in de refter.
Wie eerst aankomt, zet koffie: zeer belangrijk op dit uur!

De missie van de ochtend:

Zo’n 500 ontbijtpakketten klaarstomen en aan huis leveren…
Yes we can! Het is immers al het 3e jaar op rij dat wij deze
actie op touw zetten in het kader van Music for life. Op
zaterdagavond stoppen we de speculaas, peperkoek en
chocolade in de zakjes, op zondagochtend volgt alles uit de
koeling en uiteraard ook de ovenverse koeken, sandwiches
en pistolets. Wie niet bestelde, heeft zeker ongelijk maar
krijgt de kans om dit volgend jaar goed te maken.

Opbrengst

Dankzij het Sinterklaasontbijt konden we weer een aantal
extra’s aankopen voor onze cliënten zoals een zitzak met
verzwaringsflappen of een TV-toestel aan een arm voor
boven de tandartsstoel. We kunnen dit enkel realiseren
dankzij een hele reeks sponsors en de vrijwillige inzet van
een heleboel collega’s. We willen hen bij deze nog eens
hartelijk danken!
Het sinterklaasontbijt-team
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November, maand van de smaak
De Week van de Smaak
De keuken van de Triangel heeft van 6 tot 16 november

meegedaan aan de Week van de Smaak, dit jaar in het thema
‘De Smaak van morgen’. Onze chef trok de vegetarische
kaart en speelde met smaken, zodat wij konden genieten van heerlijkheden als kikkererwtensoep met gember,
vegetarische curry, vegetarische ovenschotel, scampi’s,
spinaziesoep met kokos, curry van bloemkool, enz.
En op donderdag 9 november werd de soep van de dag
vervangen door een ‘Cedersoepje’: de sterrenchefs van de
Ceder hebben een exquis soepje gemaakt op basis van een
met veel liefde zelfgekweekte pompoen, met de nodige
tranen gekuiste ajuin en wie-weet-voor-wat-het-allemaalgoed-is groene selder uit eigen tuin. Ze hebben dit afgekruid
met een mengeling van kennis, veel liefde en een snuifje
curry en kurkuma. Veel dank aan Bart en zijn keukenteam
en aan de Ceder om onze smaakpapillen tijdens de Week
van de Smaak zo te verwennen!

De Kookmaand van het Solidariteitsfonds
Voor het Solidariteitsfonds was een week dan weer niet
genoeg…. Zij riepen november uit tot ‘Kookmaand’ en zorgden ervoor dat elke leefgroep 4 weken lang een extra euro
per bewoner kreeg om samen te koken. Deze ondersteuning van de kookactiviteiten is niet nieuw, maar blijft wel
scoren. Zelf een gerecht uitkiezen, boodschappen doen
en creatief aan de slag gaan in de keuken: dat is genieten
van het begin tot het einde.

Om de leefgroepen nog meer te stimuleren om er in november iets speciaals van te maken, werd er deze keer een
wedstrijd aan gekoppeld, met als beloning een ‘culinaire
verrassing’ begin 2018. Linde, Molendreef 31, Molendreef
69, Wegel A en Zilverspar gingen de uitdaging aan. De
jury had het zeker niet gemakkelijk om te kiezen, want
de inzendingen waren echt aan elkaar gewaagd. Het was
zelfs zo nipt dat er niet 1 maar 2 winnaars werden aangeduid… tadàààà: de Linde en de Zilverspar! Zij winnen een
professionele kookworkshop onder begeleiding van onze

collega Annemie Saelens (nachtbegeleider) die zelfstandig
cateraar is in bijberoep en in de Triangel al vele recepties
heeft verzorgd. De kookworkshop zal plaatsvinden op valentijn en ook de andere groepen die hebben meegedaan,
krijgen die dag een liefdevolle traktatie.

Wil je het Solidariteitsfonds steunen?

Omdat werkelijk iedereen houdt van lekker eten, wil het
Solidariteitsfonds de kookacties graag blijven volhouden.
Maar… koken kost geld. Elke gift is welkom op BE92 8904
1405 3423 met als mededeling ‘gift Solidariteitsfonds’.
Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.
De giften worden behalve voor het koken ook gebruikt
voor steun aan cliënten die het moeilijk hebben om hun
hoge medische facturen te betalen. Het Solidariteitsfonds
investeert bovendien in medische ondersteunende hulp
zoals tilhulpmiddelen, hoog-laagbaden, aangepaste verzorgingstafels, enz. Dit verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en ondersteunt de langetermijnwerking.

onds
Solidariteitsf

OPROEP

Wil je zelf een vinger in de pap
hebben bij de fondsenwerving en –besteding door
het Solidariteitsfonds, laat het dan zeker weten op
solidariteitsfonds@dvcdetriangel.be. Vooral mensen
met interesse of ervaring in marketing zouden een
aanwinst zijn.

De Linde maakt een lekkere ovenschotel

De Zilverspar doet boodschappen
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Personeelsfeest in ‘Ten Dauwe’
Met 208 personeelsleden hebben we er op vrijdag 24

november weer een mooie avond van gemaakt, al was die
voor sommigen moeizaam begonnen met een zoektocht
in het donker om te vinden waar het juist was… Bij het
binnenkomen werden we al meteen verwelkomd met een
aperitief en een hapje en een gezellige babbel. Het was
een drukke bedoening.
Later konden we doorschuiven naar de zaal, met een
prachtige tafelschikking, een goed glas witte wijn en een
aangenaam voorgerecht. De tafels werden rijkelijk bediend
met lekker eten door het vriendelijke personeel, met bijzondere aandacht voor de talrijke speciale diëten. De borden

werden dan ook met plezier geleegd, vergezeld van een
(door sommigen iets minder gewaardeerd) rood wijntje.
Als afsluiter kwam er nog een lekker dessert met koffie, die
ons allen deugd deed. Daarna konden we terug genieten
van onze bekende DJ ‘Jelle’ , zoon van Ann Van De Walle,
die ervoor zorgde dat onze voeten de rest van de avond
niet meer stilstonden. Tegen 04.00 u hebben we - met een
laatste blonde Leffe - de deuren gesloten en het personeel
vriendelijk bedankt.
Bedankt aan allen voor het gezellig samenzijn en tot de
volgende keer!
Inge De Roo
Garve

Fit-o-Special
Op donderdag 16 november vertrokken we al vroeg in
de ochtend richting sporthal Eeklo voor wat intussen een
jaarlijkse traditie werd: de Fit–o-Special. We hadden allemaal zin in een sportieve dag.

Na een welkomstwoordje vlogen we er direct in voor een
hele voormiddag sporten. Er kwam van alles aan bod: gocartrace, basket, voetbal, springen op het springkasteel,
Chinese voetbal, dansen en nog veel meer. Na al dat sporten
was een middagpauze welgekomen en konden we onze
buikjes rond eten met lekkere sandwiches. Zo hadden we
snel terug genoeg energie.

De namiddag was opnieuw goed gevuld met onder andere
een variant op bowlen, volleybal en balklopen. Na een dag
vol sportief plezier konden we ons suikerpeil terug omhoog
krikken door te smullen van een overheerlijk dessertbuffet. Als afsluiter was er nog een fuif waar iedereen zich
nog eens volledig kon smijten en waarbij de polonaise en
La Macarena niet konden ontbreken.
Met pijn in het hart moesten we toen afscheid nemen.
Er werden die dag vele nieuwe vriendschappen gesloten.
Speciale dank aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk
gemaakt hebben!
Natascha De Kesel
Dagbesteding

Gebruikersraad wordt Collectief Overleg
In de nieuwe regelgeving rond de Persoonsvolgende Finan-

ciering gebruikt de Vlaamse Regering een aantal nieuwe
termen. Zo wordt een voorziening nu ‘vergunde zorgaanbieder’ genoemd, een persoon met een beperking wordt
‘budgethouder’ genoemd, bewoners worden ‘cliënten’,
maatschappelijk werkers worden ‘gezinsbegeleiders’ of
‘netwerkondersteuners’ en… een Gebruikersraad wordt
nu ‘Collectief Overleg’ genoemd.
Een Collectief Overleg is wettelijk verplicht. Het is een officieel orgaan waarin de gebruikers van de zorg of hun
vertegenwoordigers inspraak hebben in het beleid van
de zorgaanbieder.

Binnen de Triangel bestaat de Gebruikersraad al meer
dan twintig jaar. Door de jaren heen hebben al heel wat
mensen zich geëngageerd, maar het is logisch dat er af en
toe ook stoppen. Daarom zoeken wij een aantal nieuwe
mensen die in onze 2-maandelijkse vergaderingen graag
willen meepraten over belangrijke zaken binnen de Triangel, die betrekking hebben op kwaliteit van de zorg voor
alle cliënten.
Heb je interesse, laat het ons weten. Niet alleen ouders
maar ook broers, zussen en voogden zijn welkom. Neem
voor meer uitleg gerust contact op met de voorzitter (Griet
Bogaert, gsm 0485 30 76 56, bogaertgriet@skynet.be) of
met je gezinsbegeleider of netwerkondersteuner.
Griet Bogaert
Voorzitter Collectief Overleg
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Collectief overleg
Vergadering van 27 sept 2017
Goedkeuring verslag vergadering 31 mei 2017
Het verslag wordt goedgekeurd. Rudy DeGroote komt uitleggen wat zijn taak was als verslaggever van het Collectief
Overleg en waarnemend lid van de Raad van Bestuur.
Danny Audenaert heeft zich bereid verklaard om de mandaten
van Rudy op te volgen.

Agendapunten cliënten/bewoners

- De asbakken zijn nog niet geplaatst in Molendreef 55.
- De cliënten stellen voor om met de opbrengst van het
komende Sinterklaasontbijt nieuwe fitnesstoestellen te
kopen. De oude zijn versleten. Er zal hierover overlegd
worden met de organisatoren van het ontbijt.
- De opbrengst van de Herfstfeesten 2016 zouden besteed
worden aan nieuwe fietsen voor de kiné. Waar blijven
die fietsen?
- De cliënten zullen meehelpen met de tombolaverkoop
op de Herfstfeesten.
- De cliënten willen een Halloweenfuif organiseren in de
loft.
- Op de projectenmarkt van 7 december willen de cliënten
reclame maken voor het collectief overleg met balpennen, gommen en flyers. Zo wil men mensen aanzetten
om ideeën te leveren voor de agenda, in plaats van de
brievenbus. Men vraagt ook een klein budget om die
reclamecampagne concreet uit te werken.
- In de Warmste Week wil Wim plaatjes draaien voor het
goede doel.
- Het luchtkussen is minder beschadigd dan we aanvankelijk dachten. Het is nog bruikbaar.

Ontwerp Individuele Dienstverleningsovereenkomst
Er zijn nog wat opmerkingen i.v.m. de tekst van de Individuele Dienstverleningsovereenkomst. Zo wil men de term
‘gebruiker’ overal vervangen zien door ‘budgethouder’.
De namen van de leden van het Collectief Overleg moeten
aangepast worden.
Daar de werkuren van naaikamer en Technische Dienst zullen
aangerekend worden, verwachten we dat men dit op voorhand
voorlegt aan de budgethouder/wettelijk vertegenwoordiger.

Visietekst Gezinsgericht Werken

Goedroen Stockman (netwerkondersteuner) komt de visietekst toelichten.
De lay-out is mooi uitgewerkt. De tekst verwoordt een sterk
engagement en uitdaging in het ondersteunen van het netwerk van de cliënt. Men gelooft in de kracht van het netwerk,
maar wat met de cliënten die geen netwerk hebben?
Bij de concentrische cirkels vragen we uitleg bij D.O.P. Dit
is de dienst ondersteuningsplanning, die aanvragen tot
zorgverlening samen met de cliënt en zijn netwerk helpt

verwoorden en in een ondersteuningsplan giet om dit in te
dienen bij het VAPH.
De gezinsbegeleiders (kinderen) en netwerkondersteuners
(volwassenen) willen waar nodig het netwerk helpen uitbreiden, maar het is voor ons onduidelijk wie wat doet in
die zoektocht.
De aandachtsbegeleider van de cliënt heeft een belangrijke
rol in de ondersteuning van het netwerk. Het is niet altijd
evident als een aandachtsbegeleider wisselt.

PersoonsVolgende Financiering

De ondertekening van de Individuele Dienstverleningsovereenkomsten zal weer uitgesteld worden (vermoedelijk februari
2018), daar men de regelgeving nog verder wil aanpassen.
Ook de regelgeving van mensen die van 5/7 naar 7/7 opvang
willen, moet nog verder uitgewerkt worden en in een besluit
worden vastgelegd.
Er zou ook een nieuwe inschaling komen van alle budgethouders die in al in de zorg zijn. Men wil hiervoor mensen
opleiden, dus de inschaling zou gebeuren tegen eind 2022.
Het doel is dat iedereen tegen dan het juiste budget krijgt
toegekend.

Centraal verzamelpunt voor nieuwe
aankopen

De werkgroep is opgestart. Er zal een Facebookgroep komen
met een onderdeel voor ouders, waarin men praktische tips
voor bv. aankopen zal kunnen uitwisselen. Het beheer van
die Facebookpagina zal door De Triangel gebeuren.

Solidariteitsfonds

De werkgroep bezint zich over verdere acties samen met
Griet De Waele, de nieuwe communicatiemedewerker.
Het is duidelijk dat na iedere actie, gericht naar mogelijke
schenkers, er een positieve piek komt in de stortingen.
De ijsjesactie in augustus was leuk, maar was niet zozeer
gericht naar potentiële schenkers.
De werkgroep wil ook een duidelijk profiel en identiteit,
zodat sponsors weten waarvoor het Solidariteitsfonds staat,
en het ook duidelijk herkenbaar is.
Men wil de werkgroep uitbreiden met personen die notie
hebben van marketing. Daarvoor wil de werkgroep een oproep doen naar ouders en wettelijk vertegenwoordigers.

Varia

- Het VAPH heeft een vernieuwde website:
www.vaph.be
- Ook Fovig (overkoepelende organisatie ouderverenigingen en collectief overleg) heeft een website:
www.fovig.be
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Griet Bogaert
Verslaggever

Geboren

EEN DIKKE PROFICIAT!

Djay Van der Linden, geboren op 30 juni 2017, kleinzoon
van Annita Heggerick (onderhoud)

Anna, geboren op 24 september 2017, kleindochter van
Patricia De Dapper (bewonersadministratie)

Linde, geboren op 24 juni 2017, dochter van Christine
Pannier (begeleidster vlinder Fam 4)

Bren, geboren op 7 oktober 2017, zoon van Edith Vermeir (begeleidster zilverspar)

Eva, geboren op 29 juli 2017, dochter van Mieke Gits
(begeleidster van voetbalstraat 46/48)

Achille, geboren op 30 oktober 2017, zoon van Margot De Ruyter (begeleidster Vliering) en Joëlle Piens
(verpleegkundige)

Charlotte, geboren op 24 augustus 2017, kleindochter
van Kathy Buyse (begeleidster molendreef 69)
Tuur, geboren op 1 september 2017, zoon van Lieselot Gykiere (logopediste) en Jeroen Lindeboom (exbegeleider de wegel)
Arthur, geboren op 23 september 2017, kleinzoon van
Martine Meiresonne (slapende waak)

Overleden

Féline, geboren op 26 november 2017, dochter van
Carmen Pieters (begeleidster voetbalstraat 46/48)
Elise, geboren op 7 december 2017, kleindochter van
Linda Foket (nachtbegeleidster)
Elliot, geboren op 27 december 2017, kleinzoon van
Annita Maesfranckx (hoofd logistieke dienst)

ONZE INNIGE DEELNEMING

Mevrouw Margareta Lanneau, mama van Carine Van
Thienen (medewerkster Boerderij), overleden op 11
september 2017
De heer Willy Van Tomme, schoonvader van Nicole
Bauters (vlinder Fam 2), overleden op 16 september 2017
Mevrouw Marina Impe, mama van Caroline Eliat-Eliat
(begeleidster bungalow), overleden op 14 oktober 2017
De heer Omer Vereecke, vader van Christine Vereecke
(begeleidster voetbalstraat 46/48), overleden op 31
oktober 2017
De heer Frans De Boever, schoonvader van Franciska
Spiesschaert (begeleidster De Linde), overleden op 5
november 2017

Mevrouw Marie-Henriette Declercq, mama van Manu
Boone (bibmedewerker), overleden op 11 november 2017
Mevrouw Lisette Van Brussel, oma van Stephanie Bax
(Violier), overleden op 23 november 2017
De heer Robert Gijselinck, opa van Niels Snoek (dagbesteding), overleden op 26 november 2017
De heer Joris De Wildeman, echtgenoot van Mieke Van
Bastelaere (kinesist), overleden op 27 november 2017
Mevrouw Godelieve Vercruysse, schoonmoeder van
Francine Vervenne (keuken), overleden op 16 december 2017

Verantwoordelijke uitgever
Ria De Keyser
Algemeen directeur de Triangel

Stortingen en giften
vzw DVC en BuO de Triangel
rekening IBAN: BE92 8904 1405 3423
BIC: VDSPBE91
fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro

Eindredactie
Griet De Waele
Grafische Vormgeving
Manu Boone

Oudervereniging DVC de Triangel
lidmaatschap oudervereniging: 12 euro/jaar
IBAN: BE09 7370 0665 5657
BIC: KREDBEBB

Voorzitter collectief overleg
Griet Bogaert
Website
www.dvcdetriangel.be
Voorzitter oudercomité
Ives De Pauw

Hebt u vragen over Labierint of wenst u
Labierint niet meer te ontvangen, contacteer ons dan op
tel. 09 372 86 11 of info@dvcdetriangel.be
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Hartverwarmend
Het Winterfeest op vrijdag 15 december, dat we organiseerden samen met onze buren van basisschool De Bron,
was opnieuw een schot in de roos: mooie geschenken en
hebbedingetjes op de kerstmarkt, smakelijke oliebollen,
geurige wafeltjes, een sfeervolle cafetaria, een prachtig
kerstdecor in het ho-ho-home, hemelse gezangen en al wat
de kerstman zich maar wensen kan.
De opbrengst gaat naar de sociale kas, voor bewoners die
het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
In hun naam: bedankt voor uw bezoek.

