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TERUGBLIK OP 2019
2019 was een jaar van reflectie en bijsturing. We bekeken in 2019 waarop we verder moesten inzetten,
waar we dienden bij te sturen en van welke verhalen we konden leren. Met de verschillende uitdagingen die
op ons pad liggen, is het belangrijk om onze doelstellingen regelmatig te evalueren.
 
Het woord 'verbinding' stond ook dit jaar centraal met als hoogtepunt de week van Clara Fey waar we
evenementen organiseerden voor zowel cliënten als medewerkers. Dit gebeurde in samenwerking met de
scholen op ons domein. Ook deze verbinding willen we blijven uitwerken en versterken in de toekomst. Elke
werking maakte een storyboard waar ze aan de hand van foto's hun werking voorstelden. Leuk om elkaars
werking nog beter te leren kennen en in de kijker te zetten!
 
We zetten ons ook verder op de kaart met nieuwe marketingmaterialen. Denk aan gloednieuwe brochures
met verhalen van onze cliënten en grote spandoeken waarmee we onze werkingen kenbaar willen maken.
Onze cliënten waren net als de voorbije jaren enorm creatief en hielpen om steeds de juiste toon te vinden
in de communicatie. Hun bijdrage (foto's, interview, filmpjes) is van onschatbare waarde!
 
Onze medewerkers blijven alles in het werk stellen om optimale zorg te garanderen voor onze cliënten. Met
een gedeelde basishouding willen we hier extra op inzetten zodat iedereen dezelfde zorg kan uitstralen.
Door een gedragen visie streven we naar tevreden cliënten en willen we de kwaliteit van de dienstverlening
verbeteren. 
 
We zijn trots op al onze medewerkers, cliënten, vrijwilligers en sponsors. We hopen dat we ook volgende
jaren kunnen rekenen op hun betrokkenheid en engagement! Mede dankzij jullie konden we enkele mooie
projecten verder uitbouwen in het belang van onze cliënten. Dankjewel!



MISSIE 

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.

 

VISIE

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.

DUURZAME ZORG
TEVREDEN KLANTEN
DESKUNDIGHEID
PARTNERSCHAP

We willen onze cliënten een optimale dienstverlening (aan)bieden, daarom hebben we in 2019 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.

BELEIDSPLAN

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


1868: Mathilda de Caters richt een klooster op in Sint-Job voor de zusters
Franciscanessen met een meisjesschool. 
1926: De Zusters van het Arme Kind Jezus nemen klooster en school over.
Ze starten ‘kinderland’ voor psychisch zwakke kinderen. 
1938: Start van de werken aan het Kristus Koning instituut in Sint-Job. Een
school voor kinderen en jongeren met een mentale beperking (BuBaO,
BuSO) opgericht door Broeders van Liefde. Later onderdeel van Clara Fey.
1952: Opening van Sint-Rafaël instituut ter vervanging van de
kinderkolonie. Start van het internaat en school voor jongeren met een
mentale beperking. Aanvankelijk enkel jongens, later ook meisjes.
1992: Overname en beheer door Broeders van Liefde. De Broeders van
Liefde werden gesticht in 1807 door kanunnik Petrus Jozef Triest.
1997: Fusie op 1 januari van het Kristus Koning Instituut en het Sint-Rafaël
Instituut tot het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey.

HISTORIEK CLARA FEY

Clara Fey (1815 - 1894) is de stichteres van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Ze was de dochter van een
welvarende textielfabrikant uit Aken. Zij zag de gevolgen van de industriële revolutie op de kinderarbeid en zag
het als haar roeping om deze kinderen te helpen. Aanvankelijk gebeurde dat in Duitsland, nadien ook in andere
landen. De Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus verhuisde naar het Zuid-Limburgse Simpelveld
(Nederland) van waaruit ze hun congregatie verder bestuurden. Uiteindelijk breidden ze ook uit naar Sint-Job.
De zusters bleven tot 2012 actief in Huize Loreto in Simpelveld. Daarna verhuisden ze opnieuw naar Aken. Clara
Fey werd in mei 2018 zalig verklaard.

OPRICHTING OC CLARA FEY

© Bistum Aachen/Alfred Neuwald

We hechten belang aan onze historiek. Daarom maakten we in 2019 een tentoonstelling over de organisatie 
met allerlei weetjes en foto's uit de oude doos. Deze expositie was te bezichtigen op onze opendeurdag!   
Hieronder een beknopte samenvatting van de roots van Clara Fey:



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. 

OVERZICHT AANBOD

MINDERJARIGENWERKING

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

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).
Kortverblijf: tijdelijke opvang in één van onze
woongroepen of in samenwerking met een andere
voorziening.
Dagondersteuning: ondersteuning tijdens de daguren.

Dagbesteding: Schoolvervangende activiteiten  in de
vorm van training, atelierwerking, beleving en vrije tijd.
Dagopvang: Voor- en naschoolse opvang inclusief
schoolwerkbegeleiding. 
Gespecialiseerde dagopvang: voor cliënten met een
hoge zorgnood. Wonen en dagopvang worden
gekoppeld aan elkaar en vormen samen een plek waar
cliënten kunnen thuiskomen.

MEERDERJARIGENWERKING

Voor de meerderjarigen en jongvolwassenen bieden
we vier zorgmodules aan. Het is mogelijk deze
ondersteuningsvormen met elkaar te combineren.
Locatie: campus Kristus Koning (Sint-Job), campus
Sint-Rafaël (Sint-Job), 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.
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.

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)

SCHOLEN

Kristus Koning basisschool: buitengewoon lager onderwijs basis-
aanbod, type 9 en  inclusief onderwijs op campus Maria Middelares
 

SCHEMA ORGANISATIEBVL
 

OCCF
 

ZORG
 

ARBEID
 

SCHOLEN
 

KINDEREN
JONGEREN

 

Woonondersteuning/Verblijf 

Individuele ondersteuning 

Dagondersteuning
 

Woonondersteuning
 

Dagondersteuning
 Kringwinkel De Cirkel
 

BuBao: buitengewoon basisonderwijs type 2
 

BuSo: buitengewoon secundair onderwijs OV 3 en OV
4, type basisaanbod, type 3 en type 9
 

Kortverblijf
 

Individuele ondersteuning 

VOLWASSENEN

Kortverblijf
 

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


WAAR ZIJN WE ACTIEF

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. 

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, Olen,
Westerlo, Heist op den Berg, Hulshout,
Berlaar, Geel en Herselt. Bovendien hebben
wij meerdere locaties (huizen) in  Brecht waar
volwassen cliënten wonen en begeleid worden
via individuele ondersteuning.

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).

Campus Kristus Koning (CKK)

CAMPUS SINT-RAFAËL
KERKLEI 44, 2960 SINT-JOB

= REGIO INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

CAMPUS KRISTUS KONING
BETHANIËNLEI 5, 2960 SINT-JOB

CAMPUS MALLE
SINT PAULUSLAAN 6A, 2390 MALLE

DAGCENTRUM
SCHOOLDRIES 11GV, 
2960 BRECHT

CAMPUS DE TROON
SASSENHOUT 43, 2290 VORSELAAR

BUITENHUIS + DE SCHELP
EYNDOVENSTEENWEG 156, 
2960 BRECHT

= REGIO INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


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 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.

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. 

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.



We willen onze cliënten ondersteunen en versterken zodat ze een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen. We
zetten daarom in op een gedeelde basishouding. Maar wat is een basishouding? De normen en waarden die
aan de basis liggen van waaruit we al ons handelen verantwoorden. Als medewerker moeten we ons hiervan
bewust zijn zodat we optimale zorg kunnen blijven geven. We introduceerden de basishouding bij onze
medewerkers en illustreerden deze aan de hand van 5 pijlers en een basis: open dialoog, perspectiefname,
professionele onvoorwaardelijke acceptatie, zelfcontrole, zelfzorg en partnerschap. 

BASISHOUDING

Femke (cliënt dagcentrum) was ons model om de 5 pijlers te illustreren en te laten leven binnen de
organisatie. We zorgden voor 5 levensgrote prints van Femke zodat onze basishouding ook visueel leeft op
onze campussen. 

Open dialoog: een transparante communicatie waar we met
cliënt en context op zoek gaan naar onderliggende
overtuigingen.
Perspectiefname: je beleeft de wereld vanuit je eigen
referentiekader. Je bekijkt het vanuit je eigen bril. Door je open
te stellen probeer je het perspectief van de andere persoon aan
te voelen en de brede context te begrijpen. Jezelf verplaatsen
in de gedachten, gevoelens en gedrag van anderen.
Professionele onvoorwaardelijke acceptatie:  we accepteren
en waarderen de cliënt zoals deze is. 
Zelfcontrole: je draagt zorg voor je eigen gedrag in plaats van
het controleren van het gedrag van de andere. 
Zelfzorg: draag goed zorg voor jezelf. De manier waarop we
met elkaar omgaan op de werkvloer.

1.

2.

3.

4.

5.

 
Partnerschap: we werken samen met de context, het team en de
betrokkenen zodat we tot een gedragen oplossing komen.

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


We zijn gestart  met zorginvulling van 16 DIO-woningen voor jongvolwassenen met een beperking die
zelfstandig kunnen wonen mits juiste ondersteuning. (DIO staat voor “dienst inclusieve ondersteuning”.
Hoewel deze terminologie niet meer wordt gebruikt, is het project wel op deze wijze gekend.) Deze woonvorm
is een alternatief voor opvang in een voorziening. We werken samen met de gemeente Brecht en de sociale
huisvestingsmaatschappij De Voorkempen, deze organisaties zorgen voor de infrastructuur van de woningen.
Wij vullen het zorgaandeel in waarbij we zorg aanbieden op maat van de individuele bewoner. 
 
Het project kreeg de naam ‘De Korf’ (naam is gekozen in samenwerking met de bewoners) en verwijst naar
een bijenkorf waar er gewerkt wordt mét elkaar en voor elkaar. Ook de geborgenheid staat hierbij centraal. In
De Korf gaan wij in dialoog met de cliënten en spelen we in op het lokale karakter waarbij we samenwerken
met reguliere welzijnsdiensten en het natuurlijke netwerk van de cliënt.  We kiezen voor een vast team.
Begeleiding vindt plaats in de ochtend en avond omdat we vertrekken vanuit een doelgroep die overdag een
dagbesteding heeft of zich zelfstandig kan bezighouden.  Het gebouw bestaat uit twee aparte
gemeenschappelijke leefruimten en 16 individuele studio's. 
 

DE KORF

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


Wij maakten storyboards van onze verschillende werkingen. Al onze teams visualiseerden hun werkplaats in
zes foto's met telkens enkele regels uitleg bij. Zo kregen we een leuk en duidelijk verhaal per groep. Handig
om te gebruiken naar onze externe partners tijdens een opendeurdag of netwerkevenement. Maar ook binnen
onze voorziening een grote meerwaarde! Zo creëerden we verbondenheid tussen de verschillende diensten en
leerden we elkaars werking nog beter kennen!

STORYBOARDS

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


Ook in 2019 gingen we voor een verdere samenwerking met de scholen op ons domein. Samen
organiseerden we de week van Clara Fey, met als hoogtepunt de opendeurdag en de Clara Fey Trail. 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 en de nieuwbouw en klaslokalen van het BuBaO
Sint-Rafaël. Dit evenement vond plaats in Sint-Job over de twee campussen: campus Kristus Koning en
campus Sint Rafaël. Onze trail dit jaar was goed voor 260 lopers/wandelaar! Dankjewel om hier samen een
succes van te maken!

CLARA FEY TRAIL 2019

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


MIJN STUDIO IK WORD ONDERSTEUND IN DE STAP
NAAR EEN VOLWASSEN EN
ZELFSTANDIG LEVEN

NETWERKEVENTS

MIJN BEGELEIDER EN IK: WE WERKEN
SAMEN AAN MIJN DOELSTELLINGEN.
MIJN BEGELEIDING LUISTERT NAAR
MIJN BEZORGDHEDEN EN VRAGEN

'We delen kennis en expertise' is één van onze doelen uit het beleidsplan. We organiseerden in 2019 een
netwerkevenement in samenwerking met de scholen op ons domein waarbij we enkele werkingen uitkozen om
in de kijker te zetten. Zo gaven we een woordje uitleg  rond de studiowerking en begeleid werken. 

In unit 5 zetten we in op studiotraining waarbij we onze jongvolwassenen stimuleren
en begeleiden in de stap naar een zelfstandig leven. 

Met begeleid werken willen we onze cliënten laten deelnemen aan de samenleving.
We begeleiden hen op een individuele en trajectmatige manier naar een onbezoldigde
arbeidsmatige activiteit op de gewone arbeidsmarkt of binnen onze voorziening.

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


We lanceerden een oproep naar
steungezinnen via onze Facebookpagina
en konden rekenen op enorm veel
enthousiaste reacties! Met een steungezin
willen we onze cliënten laten kennismaken
met een warme, gezellige thuissfeer. Deze
gezinnen kunnen op verschillende
manieren ondersteuning geven. 

VRIJWILLIGERS

"Vele jongeren verblijven volcontinu in de
woongroep en kunnen om diverse redenen
niet naar huis. Ze volgen elke dag het ritme
van de woongroep. Een gezin waar ze af en
toe welkom zijn voor een uitstapje of wat
extra aandacht zou voor deze jongeren al
een grote meerwaarde zijn. Een gezellige
thuissfeer waar ze zich welkom voelen!”
(begeleiding unit 2 Goud)

We verschenen met een artikel in de Gazet Van Antwerpen 12/07/2019

5/12/2019 was  het  Internationale Dag van de Vrijwilliger! Vrijwilligster Wendy is een hobbykapster. Ze
engageert zich om de kapsels van onze cliënten opnieuw in model te brengen. Onze cliënten zijn Wendy heel
dankbaar! Dankjewel aan Wendy en al onze andere vrijwilligers die telkens voor ons klaarstaan!

"Geluk komt niet voort uit wat
we krijgen maar uit wat we

geven." Wendy

Heb je interesse in vrijwilligerswerk? Contacteer Bo (beleidsmedewerker HR en
vrijwilligersverantwoordelijke): bo.geudens@clarafey.broedersvanliefde.be of 03/217.03.49

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s
https://www.gva.be/cnt/dmf20190711_04505618/oc-clara-fey-zoekt-steungezinnen-sommige-kinderen-kunnen-nooit-naar-huis


Dankjewel om ons ook in 2019 opnieuw te steunen! Dankzij jullie sponsoring konden we verschillende
projecten realiseren! Bovendien konden onze cliënten ook leuke activiteiten bijwonen (Truckrun, Pairi
Daiza,...). Zo konden we op jullie rekenen tijdens De Warmste Week waar er verschillende acties voor onze
organisatie georganiseerd werden. Ook in het najaar zaten we niet stil met onze jaarlijkse wijnverkoop
waarvan de opbrengst telkens naar een project van een woongroep gaat. Dit jaar was het aan woongroep De
Schelp die investeerde in een rolstoelschommel! Wij zijn heel dankbaar dat we zoveel steun kregen van jullie!

SPONSORING

Onze woongroepen zijn heel dankbaar voor al de sponsoring
die zij ontvangen. Daarom organiseerden woongroep Ivoor
een brunch voor de Leo's om hen te bedanken voor de fijne
activiteiten, inzet en vriendschap die ze opbouwden met
onze cliënten. 
 
Leo Club Antwerpen Voorkempen is een organisatie met een
bende jonge enthousiastelingen  die zich belangeloos
inzetten voor vaste sociale doelgroepen. Eenmaal per
maand bezorgen ze onze cliënten een onvergetelijke
zondagnamiddag. Vaak organiseren ze een daguitstap. Zo
gingen ze al naar Planckendael, de speeltuin, de Efteling,
Bobbejaanland, de bioscoop en het poppentheater. Als het
weer wat minder is, blijven ze gezellig binnen en voorzien de
Leo's een knutselnamiddag. Wij zijn heel blij met hun hulp!

Heb je interesse in een sponsoractie? Contacteer Magda (beleidsmedewerker fondsenwerving,
pr en evenementen): magda.hoofmans@clarafey.broedersvanliefde.be of 03/217.03.17

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


Campus De Troon deed mee aan een driejarig, gesubsidieerd, inclusief project rond kunst- en
cultuurparticipatie. Via kunst en cultuur willen we personen met een verschillende achtergrond met elkaar in
contact brengen en verbinden. Denk aan personen met een mentale beperking, mensen in armoede, personen
uit de sociale sector of kunstwereld,... Inclusie, ontmoeting en beleving zijn onze grootste doelstellingen! We
werkten samen met Kiertje (organisatie voor mensen met een kleine portemonnee), Thomas More (studenten
kunstenrichting), OCMW, Sprankel (dienstencentrum) en diverse kunstenaars. Onze cliënten van de Troon
beleefden alvast leuke momenten op de workshop bloemschikken en zeefdrukken op totebags en op de
culturele uitstappen. 

SPONSORING

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


Enkele cliënten spelen bij de Belgische nationale selectie van G-hockeyspelers (Red Giants). Zij behaalden
enkele knappe prestaties! Zo wonnen ze de beker van het internationale tornooi van Immaculada in Barcelona
en pakten zilver en brons op Europees kampioenschap G-hockey! Wij zijn heel fier!

G-HOCKEY

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


In de algemene brochure geven we info over onze organisatie, de verschillende werkingen en een overzicht
van onze diverse campussen. Bovendien geven we  informatie rond aanmelden, we betrekken hierbij het
takenpakket van instroom. Ten slotte vermelden we  onze vrijwilligerswerking met een aantal concrete
voorbeelden. Ook onze sponsorwerking komt aan bod met specifieke contactgegevens.  
 
In de brochure kinderen en jongeren  focussen we  op de minderjarigenwerking waarbij we onze missie en
visie toelichten. De verschillende zorgmodules komen uitgebreid aan bod en we vermelden ook het onderdeel
rond aanmelden met contactgegevens van instroom. Het is een bundeling van voorbeelden van onze
zorgmodules gecombineerd met getuigenissen van onze cliënten en medewerkers.
 
In de brochure volwassenen  komt de meerderjarigenwerking aan bod waarbij we starten met de missie en
visie uit te leggen. Ook hier komen de verschillende zorgmodules uitgebreid aan bod en vermelden we het
onderdeel rond aanmelden met contactgegevens van instroom. Verschillende getuigenissen van cliënten en
medewerkers werden mee opgenomen in de brochure.
 

Algemene info
Kinderen en jongeren
Volwassenen

Ons promotiemateriaal kreeg een update!
We vernieuwden onze brochures en kozen
voor drie exemplaren waar je alle info in kan
terugvinden.
 

 

COMMUNICATIE

We  maakten ook verschillende spandoeken met onze cliënten die we zichtbaar maakten op onze
verschillende campussen. Deze gebruikten we als extra wervingskanaal, maar we maakten ook spandoeken
met oproepen naar vrijwilligers of info over onze werking. 

http://clarafey.be/folders/Brochure%20algemeen.pdf
http://clarafey.be/folders/Brochure%20kinderen%20en%20jongeren.pdf
http://clarafey.be/folders/Brochure%20volwassenen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


Check ons op de Facebookpagina OC Clara Fey! Volg ons en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes!
Ook onze vacatures zetten we regelmatig in de kijker. Like of volg onze pagina en blijf betrokken bij onze
acties, nieutwtjes of vacatures! 

FACEBOOKPAGINA OC CLARA FEY

Deze vacature dateert van 2019 en is al ingevuld.

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s


PLANNEN VOOR 2020: MASTERPLAN INFRASTRUCTUUR

https://www.youtube.com/watch?v=dNvpr5ZxevA&t=7s








Nieuwbouw Campus Kristus Koning

Nieuwbouw Campus Sint-Rafaël

https://www.youtube.com/watch?v=yqmk7VZF8Ss


CONTACT
info@clarafey.broedersvanliefde.be
Bethaniënlei 5, 2960 Brecht
03 217 03 00
www.clarafey.be
OC Clara Fey


