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OC Clara Fey is een initiatief van de
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, 9000 Gent
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Een kwalitatieve dienstverlening staat net als voorgaande jaren centraal in 2018. In het jaar 2018 werkten
we de geplande projecten verder uit. We zochten naar antwoorden op vragen en probeerden waar nodig
onze werking aan te passen en bij te sturen.
Zo verhuisden onze minderjarigenwerking. We organiseerden een 'Clarrousel' waarbij we de werking van de
jongeren en jongvolwassenen aanpasten en opnieuw organiseerden. Een opsplitsing in 5 verschillende units
zodat de kinderen en jongeren in kleinere, aangepaste woongroepen verblijven. Op die manier kunnen we
nog meer inspelen op de individuele hulpvraag van de cliënt.
Net als 2017 heeft de infrastructuur ook een belangrijke rol gespeeld. We rolden het masterplan verder uit
waarbij de planning van de nieuwbouwen verder op punt werd gezet. De woonunits voor de
jongvolwassenen kregen vorm waardoor het studiowonen kon ingevuld worden. Ook ons administratief
team verhuisde naar een nieuwe plek op Campus Kristus Koning.
Centraliseren van de administratieve diensten past in ons beleidsplan waar we inzetten op flexibele en
optimale processen. We werken doelgericht in verschillende taakclusters om een optimale dienstverlening
aan te bieden.
In 2018 organiseerden we ook enkele evenementen. Zo opende ons dagcentrum in het centrum van Brecht,
deze gloednieuwe locatie werd door onze technische dienst volledig aangepast aan de noden van de
werking. We vierden de eerste steenlegging van de 16 DIO-woningen die gebouwd worden (Dienst Inclusieve
Ondersteuning). Zo werken wij samen met de gemeente Brecht en de sociale huisvestingsmaatschappij De
Voorkempen een woonproject uit voor personen met een beperking op de campus van het OCMW. Ten
slotte organiseerden we een feest op onze campus De Troon voor het 40-jarig bestaan.

Deze veranderingen en vernieuwingen waren niet altijd even gemakkelijk, maar we willen onze medewerkers,
cliënten en ouders bedanken voor hun flexibiliteit, begrip en geduld. Mede dankzij jullie konden we enkele
mooie projecten verder uitbouwen in het belang van onze cliënten. Dankjewel!

DIRECTIE GEPORTRETTEERD DOOR CLIËNTEN

BELEIDSPLAN
We willen onze cliënten een optimale dienstverlening (aan)bieden, daarom hebben we in 2018 hard ingezet
op ons beleidsplan. Alle zaken die wij belangrijk vinden en waar wij voor staan, vind je hier terug.
We baseren onze werking op onderstaande principes.

MISSIE

VISIE
DUURZAME ZORG
TEVREDEN KLANTEN
DESKUNDIGHEID
PARTNERSCHAP

OC Clara Fey is een ondersteuningscentrum dat gespecialiseerde zorg biedt
aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of
bijkomende ondersteuningsnoden. Daarnaast zorgen we ook voor
ondersteuning van het gezin en/of naaste betrokkenen.

Om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken gaan we voor duurzame
zorg waarbij we werken vanuit één gemeenschappelijke visie. We
zetten in op een langdurige samenwerking met onze medewerkers die
zorgen dat lopende projecten goed en continu worden uitgewerkt. Onze
focus ligt hierbij op duurzame en financieel haalbare keuzes. We
houden zorg haalbaar en betaalbaar.

Met het oog op tevreden klanten leveren we maatwerk en onderzoeken
we voortdurend de kwaliteit van de dienstverlening. Een positieve
beleving van de klant is ons ultieme doel.

Daarvoor hebben we nood aan deskundigheid die we verwerven via de
nodige vormingen en trainingen. We concentreren ons op zelfevaluatie
en we werken resultaatgericht.

Omdat we deze optimale zorg willen aanhouden, zetten we
partnerschap centraal. Dienstverlenen doen we samen! We kiezen voor
duurzame netwerken en staan open voor feedback waarbij kennis en
expertise worden gedeeld.
Ten slotte zetten we ook in op duidelijke interne en externe
communicatie.

OVERZICHT AANBOD
Als onderdeel van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, bieden wij een brede waaier aan zorg in
verschillende onderdelen van onze organisatie. We ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende beperking.
Wij zijn een vergunde zorgaanbieder (VAPH) en volgen het systeem van de persoonsvolgende financiering.
Deze financieringswijze gaat uit van vraaggestuurde ondersteuning. Een budget volledig op maat van je
vraag en ondersteuningsnood. Zo kan jij bepalen hoe en waar jij ondersteuning opneemt of zorg
organiseert.

SCHOLEN

Voor de kinderen en jongeren
die school lopen, bieden
OCCF BuBaO Sint-Rafaël,
OCCF Kristus Koning
Basisschool en OCCF BuSO
Kristus-Koning onderwijs op
maat van de leerlingen.
We werken ook samen met
externe scholen (maatwerk)

MINDERJARIGENWERKING

MEERDERJARIGENWERKING

Voor de minderjarigen en jongvolwassenen bieden
we drie zorgmodules aan. Het is mogelijk deze
ondersteuningsvormen met elkaar te combineren.
Locatie: campus Kristus Koning (Brecht), campus
Sint-Rafaël (Brecht), campus Malle, campus De
Troon (Vorselaar).

Voor de meerderjarigen en jongvolwassenen bieden
we vier zorgmodules aan. Het is mogelijk deze
ondersteuningsvormen met elkaar te combineren.
Locatie: campus Kristus Koning (Brecht), campus
Sint-Rafaël (Brecht), campus Malle, campus De
Troon (Vorselaar), Verschillende locaties in Brecht
(De Schelp, Buitenhuis, dagcentrum 't punt).

Individuele ondersteuning: ondersteuning van de
cliënt in de thuissituatie, op school, op stage, de
werkplaats, in de vrijetijdsbesteding,...
Wonen: overnachten, begeleiding in de avonduren en
ontbijtmomenten, studiowerking (+18 jaar).
Dagondersteuning: ondersteuning tijdens de daguren.
Dagbesteding: Schoolvervangende activiteiten.
Opvang tijdens de schooluren, waarbij we een
programma uitwerken in de vorm van training,
atelierwerking, beleving en vrije tijd.
Dagopvang: Voor- en naschoolse opvang inclusief
schoolwerkbegeleiding.
Voor cliënten met een hoge zorgnood organiseren wij
gespecialiseerde dagopvang. Wonen en dagopvang
worden gekoppeld aan elkaar en vormen samen een
plek waar cliënten kunnen thuiskomen.

Individuele ondersteuning: ondersteuning van de
cliënt in de thuissituatie, op school, op stage, de
werkplaats, in de vrijetijdsbesteding,...
Wonen: overnachten, begeleiding in de avonduren en
ontbijtmomenten.
Kortverblijf: tijdelijke opvang in één van onze
woongroepen of in samenwerking met een andere
voorziening.
Dagondersteuning: ondersteuning tijdens de daguren.
Dagbesteding: een programma in de vorm van
ateliers, vormingen, training, beleving en/of vrije tijd.
Dagcentrum: dagactiviteiten in een warme, huiselijke
sfeer die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling
van de cliënt.

WAAR ZIJN WE ACTIEF

Clara Fey biedt individuele ondersteuning
vanuit twee regio’s. Regio Brecht en
Vorselaar: Wuustwezel, Kalmthout, Essen,
Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Beerse,
Vosselaar, Schilde, Zandhoven, Zoersel, Lille,
Grobbendonk, Oelegem, Broechem, Ranst,
Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten,
Merksplas, Vorselaar, Kasterlee, Nijlen,
Herenthout, Herentals, Turnhout en Olen.
Bovendien hebben wij meerdere locaties
(huizen) in Brecht waar volwassen cliënten
wonen en begeleid worden via individuele
ondersteuning.

Campus Sint-Rafaël (CSR)
Campus Sint-Rafaël ligt aan de Kerklei in Sint-Job-in-'t-Goor, hier focussen we op kinderen en jongeren met
een matig tot ernstig verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematieken. Deze kinderen
verblijven in de woongroep en lopen daarnaast ook school. Maar ook niet-schoolgaande kinderen worden hier
opgevangen. Je hebt hier ook de mogelijkheid tot dagondersteuning in ons dagbestedingscentrum CSR. De
nadruk in de begeleiding ligt hier meer op verzorging, geborgenheid, veiligheid en belevingsgericht werken.

Campus Kristus Koning (CKK)
Campus Kristus Koning is gelegen aan de Bethaniënlei in Sint-Job-in-'t-Goor.
We ondersteunen hier kinderen, jongeren of (jong)volwassenen met een licht tot matige verstandelijke
beperking en eventueel bijkomende problematieken. Jongvolwassenen kunnen hier trainen op zelfstandig
wonen: vanuit de woongroep of via studiowonen. Er is ook een dagbestedingscentrum op CKK waar we
geplande activiteiten aanbieden tijdens de daguren (o.a. atelierwerking).

Dagcentrum 't Punt
Het dagcentrum is een moderne, aangepaste nieuwbouw in het centrum van Brecht. Het dagcentrum is een
deel van de dagondersteuning binnen de meerderjarigenwerking. Hier plannen we dagactiviteiten in een
warme, huiselijke sfeer die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de cliënt. De cliënten en
begeleiding maken deel uit van een vaste groep met een vaste structuur waardoor het huiselijke gevoel
aanwezig is.

Buitenhuis/De Schelp
Buitenhuis en De Schelp zijn twee aangrenzende woningen gesitueerd in Brecht. Hier wonen volwassen
personen met een verstandelijke beperking. Samen met de bewoners focussen we op
huiselijkheid/zelfstandigheid en het optimaliseren van de leefsituatie. De ontplooiing van elk individu staat
hierbij centraal. We bieden ondersteuning op verschillende domeinen, eventueel gecombineerd met
tewerkstelling of andere dagactiviteiten.

Campus Malle
Kauri 1, Kauri 2 en Maneschijn zijn gesitueerd op campus Malle. Kinderen en volwassenen met een ernstig
verstandelijke beperking en zware gedragsproblematieken verblijven hier. Dit is een woonvorm waar de
nadruk ligt op beleving en verzorging op maat van elke cliënt.

Campus De Troon
De Troon biedt een thuis aan volwassen cliënten met een verstandelijke beperking die verblijven in een
woongroep. Enkele cliënten verblijven in studio's waar ze gebruik kunnen maken van ondersteuning
(permanente werking). Ook hier is er een dagbestedingscentrum waar volwassen cliënten activiteiten kunnen
uitoefenen. De Troon is gelegen in Vorselaar.

PROJECT: CLARROUSEL (MINDERJARIGENWERKING)
Onze minderjarigenwerking heeft een update ondergaan! De afgelopen drie jaar hebben we deze werking
opnieuw uitgedacht en geherstructureerd omdat we zo goed mogelijk willen aansluiten bij de behoeften,
dromen en wensen van de cliënt. Een vlotte aaneenschakeling tussen de minderjarigenwerking,
jongvolwassenwerking en volwassenwerking is ons doel. Tatjana (cliënt unit 5) legde de verhuisplannen uit:
"Heb jij het al gehoord? Ik ben verhuisd naar een nieuwe werking. Deze
verhuis werd de Clarrousel genoemd. Ik verblijf nu in unit 5, mijn beste
vriendin zit hier ook. Jawel, de minderjarigenwerking van OC Clara Fey
onderging een verandering, heel de werking werd opgedeeld in vijf
verschillende units zodat we uiteindelijk werden opgedeeld in kleinere
woongroepen. Zo kan de begeleiding ons nog beter opvolgen! Een
nieuwe, aangepaste werking met een nieuw begeleidingsteam is het
resultaat. Benieuwd hoe het er aan toe ging? Bekijk dan mijn vlog die
ik destijds maakte om alles uit te leggen!"

WONEN
We maakten een opdeling in 5 verschillende units. Elke
unit heeft andere accenten. De kinderen en jongeren
krijgen een aangepaste werking met kleinere
woongroepen gericht op meer individuele trajecten.
Unit 1 (-18/ gescheiden/ 4 woongroepen)
Unit 2 (-18/ gemengd/ 4 woongroepen)
Unit 3 (-18/ gemengd/ 4 woongroepen en
+18/ gemengd/ 1 woongroep)
Onze jongvolwassenen komen in een compleet nieuwe
werking terecht. We plaatsten drie woonunits met telkens
12 nieuwe studio's. Bovendien hebben we ook nog drie
woongroepen.
Unit 4 (+18/ 2 woongroepen)
Unit 5 (+18/ wonen in een studio)
Daarnaast blijft onze EMG-werking bestaan op campus
Sint-Rafaël en campus Malle: 4 gemengde woongroepen
voor personen met een ernstige verstandelijke beperking
en bijkomende GES.

Dagondersteuning:
We
hebben
een
dagbestedingscentrum
en
bieden
gespecialiseerde
dagopvang
voor
minderjarigen aan, mogelijk in combinatie met
deeltijdse schooltrajecten. Ateliers en
activiteiten op maat gecombineerd met
voldoende rustpunten zorgen voor een unieke
werking. Onze pluspunten: de groene
omgeving, de nieuwe ateliergebouwen en een
boerderij met dieren. We zullen de komende
jaren nog meer inzetten op deze
dienstverlening om tegemoet te komen aan de
vele kandidaten.
Individuele ondersteuning: Clara Fey zet met
z’n teams individuele ondersteuning erg in op
contextbegeleiding. Vanuit Sint-Job-in-'t-Goor
en vanuit Vorselaar bestrijken we een gebied
dat één derde van de provincie Antwerpen
overkoepelt. Dit doen we zowel voor kinderen,
jongeren als volwassenen.

PROJECT: CLARROUSEL UNIT 5
Door de minderjarigenwerking opnieuw in te delen, creëerden we een werking voor jongvolwassenen (unit 5)
waarbij we onze jongeren voorbereiden in de stap naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Deze jongeren
verblijven in de studio's in de woonunits op het domein van campus Kristus Koning. Hier vind je aan de hand
van een storyboard een beschrijving van de werking van unit 5:

In unit 5 zetten we in op studiotraining waarbij we We hebben drie woonunits U,V,W op CKK. Elke unit telt
onze jongvolwassenen stimuleren en begeleiden in 12 studio's waarvan er 2 een eigen keuken hebben.
de stap naar een volwassen en zelfstandig leven.
Bovendien hebben we ook nog 4 kloosterstudio's.

We zitten regelmatig samen met jongere en
context om individuele doelstellingen samen
te bespreken.

Op basis van individuele trajecten dichten we de waarbij we zeer intensief aan doelstellingen werken en
kloof naar een zo zelfstandig mogelijk wonen
luisteren naar bezorgdheden of vragen van de jongere.

We zijn een team van 6, ondersteund door een
coördinator en orthopedagoog.

Begeleidster unit 5 legt uit:
"Wij hebben elk onze eigen cliënten die we verder ondersteunen. Ik heb vier cliënten die
ik individueel begeleid. We leggen trajecten af rond DOP (Dienst OndersteuningsPlan),
jeugdrechtbank, context, jobbegeleiding, dagbesteding en school. Eigenlijk doen wij het
totaalplaatje rond de cliënt, zodat we hen kunnen leiden naar een volwassen toekomst.
We houden een bewonersvergadering waarbij we afspraken maken, frustraties uiten en
samen oplossingen zoeken. De bewonersvergadering hebben wij in het leven geroepen
omdat onze jongeren samen onder één dak wonen en gemeenschappelijke ruimtes
hebben ook al hebben ze individuele studio's. Samen met hen hebben we een takenlijst
en afspraken opgemaakt. We overlopen dit elke week omdat er vaak nog frustraties zijn
rond het samenwonen. Onze bemerkingen bespreken we hier op de bewonersvergadering
zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken waar iedereen zich goed bij voelt."

PROJECT: ADMINISTRATIE
Persoonsvolgende financiering heeft niet enkel een invloed op onze pedagogische werking, maar ook onze
administratieve diensten stapten mee in dit hele verhaal. We veranderden de werking binnen de administratie
zodat we nog meer konden inzetten op een optimale dienstverlening. Zo voegden we alle bestaande
administratieve diensten samen tot één administratief team waarbij er gewerkt wordt in verschillende
taakclusters en doelgericht taken uitgevoerd worden.

Geen administratie zonder onze cliënten. Daarom dat we ook onze cliënten betrokken in dit proces. Cliënten
die hier graag aan meewerkten mochten poseren in de administratieve ruimte om wegwijzers te creëren voor
bezoekers. Hieronder het resultaat!

PROJECT: TITANRUN
Enkele cliënten deden mee aan de Titan Run in de Lilse
Bergen om hun teamgevoel te versterken en een sportieve
invulling te geven aan hun vrije tijd. Samen werken aan
vooropgestelde doelen is de boodschap! Een jaar lang
trainden de cliënten samen met de begeleiding ter
voorbereiding van de run. "Samen een doel bereiken in
groep, daar doen we het voor! Ik ga deze uitdaging aan
omdat ik dit alleen nooit zou kunnen doen. We vechten voor
elkaar en laten niemand achter", aldus één van de cliënten.
Ze vroegen hulp van een professionele coach zodat ze niet enkel een fysieke maar ook mentale boost kregen.
De teamcoach van de groep is alleszins blij met de professionele hulp: “Onze personal trainer heeft veel
geduld en motiveert ons. Hij loopt ook samen met ons de wedstrijd mee! Ik kijk er al naar uit!"
Een voorstelling van de deelnemende cliënten:
Prima Ballerina - Haar elegante moves verrassen je
Doorzetter - 'Klein en dapper, groot en slapper', is haar motto. Met haar enorm
uithoudingsvermogen heeft ze een echte winnaarsmentaliteit.
Waterrat - Ze is op haar best in het water. Daar wint ze terrein op de concurrentie.
Cool Chick - Ze houdt haar hoofd steeds cool en gaat geen enkele uitdaging uit de weg.
Girlpower - Ze blinkt uit in krachtoefeningen. Snelheid en kracht zijn haar wapens.
Springveer - Haar energie laat je duizelen.
Allrounder - In elke situatie weet ze haar plan te trekken!
Dancing Queen - Met haar beweging en gevoel voor ritme weet ze de concurrentie op een
originele manier uit te schakelen.
Klimmer - Haar sterke benen kunnen elk klimparcours aan!
Loopkoningin - Aan conditie geen gebrek. Runner's high bestaat wel degelijk!

OPENINGSFEEST HET DAGCENTRUM
Wij zijn heel fier om te melden dat we
zaterdag 24/02/2018 de opening van ons
dagcentrum vierden! Het dagcentrum
(voordien gevestigd op CKK) is verhuisd naar
een splinternieuwe locatie, midden in het
centrum van Brecht. Hierdoor is er interactie
met de buurt mogelijk, een inclusieve
samenleving is onze ambitie. Een speciale
dank aan het team van het dagcentrum en
uiteraard de cliënten. MERCI!
ZELFPORTRET CLIËNTEN DAGCENTRUM

Het dagcentrum is een deel van de
dagondersteuning waar we dagactiviteiten plannen
in een warme, huiselijke sfeer die bijdragen tot de
persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de cliënt.
De cliënten en begeleiding maken deel uit van een
vaste groep met een vaste structuur waardoor het
huiselijke gevoel aanwezig is.
Locatie: Schooldries 11gv, 2960 Brecht
Activiteiten in een woongroep
Begeleiding is permanent aanwezig
Moderne, aangepaste, rolstoelvriendelijke nieuwbouw
Gevarieerd aanbod: koken, crea, sport, zwemmen,...
Busvervoer regio: Brecht, Schoten, Wijnegem,
Brasschaat, Merksem, Zoersel.

CLARA FEY TRAIL 2018
2018 werd ook het jaar van een verdere samenwerking met de scholen op ons domein. Samen
organiseerden we de week van Clara Fey, met als hoogtepunt onze eerste editie van de Clara Fey Trail op
20/04/2018. De Clara Fey Trail is een loop door de gebouwen van Clara Fey. We stippelden voor jou een
tocht uit langs de historische setting van het orthopedagogisch centrum, de architecturale parels van
Basisonderwijs Kristus Koning, de serres en gebouwen van het BuSO Kristus-Koning alsook de nieuwbouw
en klaslokalen van het BuBaO Sint-Rafaël. Dit event vond plaats in Sint-Job over de twee campussen:
campus Kristus Koning en campus Sint Rafaël.
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Meer dan 200 lopers/wandelaars namen deel aan dit evenement! Voor herhaling vatbaar!
Met animatie op de route

40-JARIG BESTAAN DE TROON
30/09/2018 vierde De Troon het 40-jarig bestaan. Bedankt aan allen die een steentje hebben bijgedragen! Het
was een mooie en zonnige dag, wij zijn alvast heel tevreden. Als kers op de taart mochten we een cheque
ontvangen van Geert Wellens (organisator Cyclocross)!
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DIO-WONING
Wij werken samen met de gemeente Brecht en de
sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen een
woonproject uit voor personen met een beperking op
campus van het OCMW. We spelen hierbij in op de
diversiteit aan zorgvragen voor personen met een
beperking. De gemeente en De Voorkempen zorgen
voor de infrastructuur van deze 16 DIO-woningen
(Dienst Inclusieve Ondersteuning) en wij vullen het
zorgaandeel in.
Hier zullen cliënten wonen die in staat zijn relatief
zelfstandig te wonen mits ondersteuning van een
gespecialiseerde zorgverstrekker (in ochtend- en
avonduren)
in
combinatie
met
reguliere
thuiszorgdiensten zoals poetshulp, gezinszorg,
thuisverpleging en ondersteuning vanuit de eigen
context. De woningen bestaan uit een persoonlijke
studio en enkele gemeenschappelijke woonruimten.

SOCIALE MEDIA: MEDIAWIJSHEID
Facebook, Snapchat, Instagram, Musical.ly, Pinterest,... Wij maakten een procedure rond mediawijsheid en
sociale media met richtlijnen voor zowel cliënten als begeleiding. Een leidraad voor vragen rond sexting,
cyberliefde, grooming en cyberpesten. Maar ook op vragen rond het Facebookgebruik formuleerden we een
visie. Sociale media is niet meer weg te denken uit de levens van vele cliënten, daarom dat we hier ook in
2019 verder op inzetten.

FACEBOOKPAGINA OC CLARA FEY
Check ons op de Facebookpagina OC Clara Fey! Volg ons en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes!

FONDSENWERVING: AG COMPANY DAY
De bedrijfsdag van AG Insurance was zaterdag 13 oktober 2018 een succes! AG insurance organiseerde in
samenwerking met onze beleidsmedewerker fondsenwerving een company day op onze campus. Zo leerden
de medewerkers van het bedrijf onze organisatie kennen. Bovendien staken ze de handen uit de mouwen en
hielpen ze ons met verschillende karweien: tuinieren in de Jobtuin, schilderwerken, klusjes in boerderij,
herstellen van fietsen,...

Als kers op de taart kregen we een sponsoring van AG Insurance in de vorm van meubels voor onze
woongroepen. De medewerkers hebben deze meubels ook zelf in elkaar gezet! Ook onze cliënten werden
niet vergeten, zij mochten tijdens de werkzaamheden in het paviljoen een dagje naar de Efteling. Iedereen
tevreden!

VRIJWILLIGERS
We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers! We kunnen altijd extra handen gebruiken om onze cliënten in
verschillende onderdelen van onze werking te ondersteunen. Onze cliënten zijn je nu al dankbaar! Wil jij deel
uitmaken van ons team? Laat het ons zeker weten. Wij weten er vast raad mee! We houden rekening met de
interesses van de vrijwilliger.
Guitar Stars
Ons muzikantengroepje (cliënten) 'de Guitar Stars', onder leiding van vrijwilliger Patrick Smorenberg, kreeg
een cameraploeg op bezoek! de Guitar Stars werken mee aan een reportage gemaakt door de
organisatie Present Caritas Vrijwilligerswerk. Hier vind je het resultaat!

Vrijwilligersfeest
Traditioneel zetten we onze vrijwilligers in de bloemetjes met onze jaarlijkse vrijwilligersfeest. Met een kaasen wijnavond willen we ze graag bedanken voor hun tijd en inzet als vrijwilliger binnen onze voorziening.

PLANNEN VOOR 2019: MASTERPLAN INFRASTRUCTUUR

CONTACT
oc.clara.fey@fracarita.org
Bethaniënlei 5, 2960 Brecht
03 636 01 13
www.clarafey.be
OC Clara Fey

