OC CLARA FEY
JAARVERSLAG 2020

TERUGBLIK OP 2020
2020 was het jaar van de coronacrisis. Een jaar waar we snel moesten handelen, onze cliënten en
medewerkers moesten beschermen. Een jaar waar we middenin een crisis terechtkwamen die de zorg
pijnlijk hard trof. Een jaar van maatregelen, preventief handelen en crisissen handhaven. Een jaar van
uitputting, maar ook van samenhorigheid.
Een hart voor de zorg hadden we meer dan ooit nodig dit jaar. Samenwerken en zorgen voor verbinding en
stabiliteit tijdens woelige tijden. Onze cliënten voldoende ondersteunen met hun vragen en onzekerheden.
Er zijn voor elkaar in moeilijke tijden. Medewerkers, begeleiders, cliënten, directie en vrijwilligers: samen
stonden we klaar om deze crisis te handhaven. We konden meer dan ooit op elkaar rekenen, maar waren
ook diep ontroerd door de vele acties van onze partners of de leuke sponsoring die we mochten ontvangen
om ons allen een hart onder de riem te steken.
Het woord 'verbinding' kreeg dit jaar een extra dimensie. We ondersteunden elkaars werkingen. We maakten
leuke filmpjes met cliënten en medewerkers om contact met elkaar en de buitenwereld te behouden. Vol
trots lieten we witte lakens wapperen als steun voor de zorg. We zorgden voor banners, tekeningen en
dansten de Jerusalema om een portie positiviteit de wereld in te sturen. Kortom we bleven niet bij de
pakken zitten zodat onze cliënten ook de nodige warmte konden beleven. Dit alles met een hart voor de
zorg! We zijn dan ook erg trots op al onze medewerkers, cliënten, vrijwilligers en sponsors.
We bouwden ook verder aan onze organisatie en teamwerking door samen een engagement aan te gaan
met het project 'Samen zorg dragen'. Met dit project willen we samen als organisatie groeien en bouwen
aan een positief leef-, leer- en werkklimaat om de cliënt maximaal in zijn kracht te zetten. Samen kunnen we
zorg dragen voor de cliënt, maar ook voor elkaar. Hier blijven we in 2021 dan ook verder aan werken!

BELEIDSPLAN
We willen onze cliënten een optimale dienstverlening (aan)bieden, daarom hebben we in 2020 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 Organisatie 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.
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SCHOLEN

Kristus Koning Basisschool: buitengewoon lager onderwijs basisaanbod, type 9 en inclusief onderwijs op campus Maria Middelares

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

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

MINDERJARIGENWERKING
Voor de minderjarigen 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).
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.

WAAR ZIJN WE ACTIEF?
DAGCENTRUM
SCHOOLDRIES 11GV,
2960 BRECHT

CAMPUS KRISTUS KONING
BETHANIËNLEI 5, 2960 SINT-JOB

CAMPUS SINT-RAFAËL
KERKLEI 44, 2960 SINT-JOB

CAMPUS MALLE
SINT PAULUSLAAN 6A, 2390 MALLE

BUITENHUIS + DE SCHELP
EYNDOVENSTEENWEG 156,
2960 BRECHT
CAMPUS DE TROON
SASSENHOUT 43, 2290 VORSELAAR

= REGIO INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

Wij bieden 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 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 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.

CORONAVIRUS
Door het coronavirus hebben onze medewerkers creatief moeten omspringen met activiteiten, begeleiding of
overlegmomenten. Om elkaar te ondersteunen en op de hoogte blijven van de verschillende werkingen
lanceerden we het platform 'Samen tegen corona'. Op deze manier konden onze medewerkers beelden en
filmpjes met elkaar delen. Zo deelden we positieve verhalen en inspiratie! Bovendien zetten we ook in op
afstemming en samenwerking met onze scholen zodat we eenduidig konden communiceren.
Er waren verschillende initiatieven!
De ronde tegen corona door Het
Laatste Nieuws en VTM: Helaas
werd er niet niet over Brecht
gevlogen met de helikopter tijdens
de ronde tegen corona. Maar dat wil
niet zeggen dat wij geen pret
beleefden. Wij stonden klaar met
onze vele mooie knutselwerkjes en
spandoeken gemaakt door onze
cliënten en begeleiding en maakten
er een filmpje van.
Jerusalema: Hier is onze versie van
de Jerusalema! Met dit dansje wilden
we een portie positiviteit in de wereld
brengen! Een dosis vrolijkheid in
deze coronatijden. We hadden dit
graag allen tezamen gedanst, maar
door de coronamaatregelen dansten
we in bubbels. Dat hield onze
woongroepen en teams niet tegen
om enthousiast mee te doen! Bekijk
het filmpje!
We maakten een Clara Fey-coronahit:
De dagbesteding maakte voor onze
cliënten een opname over de dieren
van de boerderij met als invalshoek:
'de boerderijdieren missen de
cliënten'. Wij vonden de vertelstijl van
begeleidster Katrijn zo leuk, dat we
haar uitspraken in een ludieke mix
gooiden (Dankjewel Mathieu Van De
Wildebergh voor de mix)! Onze
medewerkers zijn alvast fan van deze
Clara Fey-coronahit en haalden hun
beste dansmoves boven! Zin om te
dansen? Beluister het lied via
Soundcloud OC Clara Fey!

CORONAVIRUS
Verhalen van onze cliënten
Onze cliënten zaten ook niet stil en gaven uitleg bij het coronavirus of deelden hun verhalen!
Zo was er Luna die bij de start van de crisis vertelde welke maatregelen we moesten volgen om corona te
bestrijden. Ze deelde haar tips vanuit haar belevingswereld. Bekijk het filmpje!

Jenthe legde uit hoe hij de coronacrisis ervaart. Wat doen onze cliënten tijdens de crisis en wat vinden ze van
de maatregelen? Bekijk het filmpje!
Niels maakte graag wandelingen tijdens de coronacrisis. Hij komt verschillende mensen op zijn tocht tegen en
bevraagt de voorbijgangers. Bekijk het filmpje!

CORONAVIRUS
Verhalen van onze medewerkers
Onze medewerkers ondersteunden elkaar tijdens deze crisis. Zo applaudisseerden wij vanuit ons kot! Ook de
oproep om witte lakens uit te hangen volgden we op! Bekijk het filmpje!

Onze begeleiding moest zich telkens herorganiseren en rekening houden met de coronamaatregelen. Hoe verloopt
dagondersteuning? Kan online belevingstheater? Hoe organiseert individuele ondersteuning de begeleiding? Toch
probeerden we steeds onze cliënten optimaal te begeleiden. We organiseerden in deze periode allerlei acties om
de ondersteuning te laten verderlopen vanuit ons kot! Bekijk het filmpje!

We ontvingen ook erg veel steun uit diverse hoeken! We willen iedereen bedanken voor de steun! We zorgden
voor banners aan enkele locaties om onze dank uit te drukken!

SAMEN ZORG DRAGEN
In 2020 bouwden we aan een positief leef-, leer- en werkklimaat om de cliënt maximaal in zijn kracht te
zetten. Samen kunnen we zorg dragen voor de cliënt, maar ook voor elkaar. Wij willen als organisatie onze
cliënten én medewerkers de nodige ondersteuning geven zodat we kwalitatieve zorg kunnen blijven bieden.
We focussen hierbij op de team- en samenwerking van de verschillende werkingen.

S A M E N

Z O R G

D R A G E N

Quote: Samen zorg dragen
"De toekomst met elkaar telt, het verleden als
leerkader, met open vizier bouwen, in storm en zon."

Coördinator

Quote: Samen zorg dragen
"Wees niet bang om kwetsbaar te zijn.
Deel je ideeën, gevoelens en gedachtelijn.
Als je dat durft bloot te geven
kun je echte verbinding beleven"

Quote: Samen zorg dragen
"Heb ik nu iets te zeggen of heb ik iets te vragen?
Samen sterk -> beter in je werk!
Er is niets zo stabiel als verandering."

Ortho

Teamcoach

WOON- EN LEEFKOSTEN
We volgden ook de maatschappelijke ontwikkelingen op en schakelden over naar woon- en leefkosten in onze
organisatie. Deze wijze vervangt de persoonlijke bijdrageregeling voor meerderjarige cliënten waardoor hun
factuur er ook anders zal uitzien. We zetten aan de hand van 4 personages (de cliënt, de organisatie Clara
Fey, PVF en Wolk) alles op een rijtje en verklaren hierbij het principe van woon- en leefkosten.
Hallo, mijn naam is Cedric.
Ik ben een man met een
verstandelijke
beperking
die
ondersteuning nodig heeft. Zo kwam
ik bij orthopedagogisch centrum
Clara Fey terecht. Hier krijg ik
begeleiding op maat, volledig
afgestemd op mijn wensen en
noden.

Hallo, mijn naam is PVF.
Ik heet voluit PersoonsVolgende
Financiering. Ik zorg ervoor dat de
cliënt het budget in handen krijgt om
zijn zorg mee aan te kopen.

Voor mijn totale
ondersteuning
betaal ik mijn
zorgondersteuning
en mijn woon- en
leefkosten.

Ik zorg voor
een goede
ondersteuning en
help de cliënt zijn
budget optimaal
in te zetten.

Ik geef een
budget
waardoor je de
zorgkosten kan
betalen.

Hallo, mijn naam is Clara Fey.
Ik ben een orthopedagogisch
centrum. Ik bied ondersteuning aan
personen (zowel kinderen als
volwassenen)
met
een
verstandelijke beperking. Samen
met Cedric zoeken we naar de
gepaste zorg.

Hallo, mijn naam is Wolk.
Ik heet voluit Woon- en Leefkosten. Ik
reken kosten aan zodat je in een
voorziening kan wonen en leven. Deze
kosten zitten niet in je pakket voor je
ondersteuning en begeleiding. Je kan
het vergelijken met een plek die je
huurt (woonkosten) en waar je ook
nog bijdragen voor moet leveren om te
leven (leefkosten).

Ik bepaal de
woon- en
leefkosten
van een
voorziening.

CLARA FEY FOR CLIMATE
Wij organiseerden voor onze medewerkers Clara Fey For Climate naar aanleiding van de jaarlijkse ‘ik fiets
naar het werk’-dag (Go With The Velo). Onze collega's kwamen massaal met de fiets en werden ontvangen
met een heus welkomstcomité, inclusief enthousiast applaus, hapje en drankje. Dankjewel AG voor de
sponsoring van de fietsoutfits! Marleen (cliënt De Villa) was het boegbeeld van onze campagne en keurde de
festiviteiten goed!

DIRECTIEWISSEL
Paul Goetstouwers beëindigde zijn loopbaan in onze
voorziening. Hij was vele jaren onze algemeen
directeur maar koos voor een nieuwe uitdaging.
Kathleen Perneel nam de fakkel over als algemeen
directeur van Clara Fey. Ze was voordien directeur
zorg in onze organisatie.
Door de coronacrisis moesten we op een originele
manier afscheid nemen van Paul. We konden geen
groot feest geven of een gezamenlijk afscheid
organiseren. Gelukkig konden we onze boodschap
op een andere manier brengen. We bezorgden al
onze medewerkers en cliënten een bijpassend
postkaartje om in te vullen. Nadien verzonden we
deze ingevulde gepersonaliseerde exemplaren naar
Paul zijn nieuwe werkadres. Op het kaartje was er
ruimte voorzien om een tekening te maken op de
voorzijde en een tekst te schrijven op de achterzijde.
Zo zal Paul ons niet snel vergeten!

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Tijdens de week van de vrijwilliger (05/03/2020)
verzamelden wij verhalen van onze vrijwilligers en
bundelden deze in een magazine waarin onze vrijwilligers
centraal staan! Op deze manier bedanken wij onze
vrijwilligers voor hun inzet en engagement! Om onze
vrijwilligerswerking te optimaliseren werken wij samen met
vzw Present, dit is een bruisende organisatie die ons zowel
administratief als educatief bijstaat in de uitbouw van
vrijwilligerswerk. Zo organiseert Present op regelmatige
basis vormingen voor zowel vrijwilligers als
vrijwilligersverantwoordelijken.

Binnen OC Clara Fey zijn er momenteel zo’n 50 vrijwilligers en 5 steungezinnen actief. Ze zijn verspreid over
Brecht, Malle en Vorselaar. We bieden vrijwilligerswerk binnen diverse activiteiten aan (pedagogisch, logistiek en
administratief). We plannen met iedere nieuwe vrijwilliger steeds een kennismakingsgesprek waarbij we polsen
naar hun verhaal, motivatie, talenten en aanbod. Bij ons draait het om wat je kan en wat je doet, niet om waar je
vandaan komt of wat je overtuiging is. Indien we samen tot een positief verhaal komen, word je als vrijwilliger in
contact gebracht met een team van medewerkers. We geloven in de kracht van talentgericht vrijwilligerswerk.
We streven ernaar dat het aanbod is afgestemd op de mogelijkheden van de vrijwilliger.
Interesse in vrijwilligerswerk? Neem contact op via vrijwilligers@clarafey.broedersvanliefde.be

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Begeleidster Evelyn (woongroep Oker) legt uit waarom vrijwilligers zo belangrijk zijn!

"In onze woongroep Oker hebben we enkele
steungezinnen. Dat zijn vrijwilligers die zich inzetten om
een jongere op te vangen in hun gezin. Deze
steungezinnen zijn erg belangrijk omdat onze jongeren
vaak weinig context hebben. Sommigen verblijven
permanent in onze woongroep, dan is het leuk dat zij de
warmte van een gezin op die manier kunnen ervaren. Zo
krijgen ook zij het gevoel dat ze speciaal zijn. De
ervaring dat ze uniek zijn, maakt al een wezenlijk
verschil voor onze jongeren. We vinden het belangrijk
dat deze vrijwilligers hen die warmte kunnen geven en
openstaan voor de eigenheid van onze cliënten."

"WIJ ZIJN HEEL ERG
BLIJ MET ONZE
STEUNGEZINNEN,
ZE ZIJN EEN GROTE
MEERWAARDE VOOR
ONZE CLIËNTEN."
"Een gemotiveerde, geëngageerde vrijwilliger is
een ontzettend groot pluspunt voor onze
jongeren. Als we een mogelijke match zien met
een steungezin dan toetsen we telkens onze
verwachtingen af en proberen we een beeld te
schetsen van onze cliënt. We bekijken samen
of het profiel van het steungezin past bij dat
van onze cliënt. Indien we besluiten om het
traject samen te starten, blijven we ook met
elkaar in contact. Zo kunnen we indien nodig
handvaten aanreiken of ondersteuning bieden.
Wij zijn heel erg blij met onze steungezinnen,
ze zijn een grote meerwaarde voor onze
cliënten!"

SPONSORING
Dankjewel om ons ook in
2020 opnieuw te steunen!
We ontvingen verschillende
geschenken
door
de
coronacrisis
waarvoor
dank! 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 Dauw. Met de
opbrengst konden we
fietsen aankopen! Wij zijn
heel dankbaar dat we
zoveel steun kregen van
jullie!
We ontvingen verschillende
sponsoracties in 2020. Ook
van DCA, het bouwbedrijf
van onze nieuwbouw op
Campus Sint-Rafaël. De
medewerkers van DCA
stonden hun paasgeschenk
af en schonken deze aan
onze medewerkers! Daarmee
uitten ze hun bewondering
voor al de zorgmedewerkers
die zich ontzettend hard
inzetten in deze moeilijke
omstandigheden. Bedankt
aan alle vrijgevige sponsors!

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

FACEBOOKPAGINA OC CLARA FEY
Check onze Facebookpagina OC Clara Fey! Like of volg onze pagina en blijf betrokken bij onze acties,
nieuwtjes of vacatures!

Mede dankzij jullie stemmen heeft Mike Van der
Steen (cliënt woongroep Goud) de award van Gsporter gewonnen afgelopen vrijdag op het Gala van
de Brechtse Sportsterren. Tijdens dit event werden
de sportieve prestaties van Brechtse inwoners en
ploegen van het afgelopen jaar in de kijker gezet.
Mike speelt mee in de Belgische nationale selectie
van de G-hockeyploeg Red Giants! Proficiat!!

Femke (cliënt begeleid werken) helpt Ella
(beleidsmedewerker communicatie) wekelijks
met allerlei taken. Veel van Femke haar
activiteiten konden de voorbije periode niet
doorgaan door de coronamaatregelen. Femke
wou daarom graag een tekstje schrijven, ze is
blij dat ze terug gedeeltelijk aan het werk is.
Zo blij dat ze zin had om een selfie te maken!

Sonja (cliënt De Troon) werkte mee aan een
kunstproject van KunstBaan vzw. Deze vzw maakt
van kunst een springplank naar sociale inclusie
van volwassenen met een verstandelijke
beperking. Het project had als doel om drie
kunstwerken te ontwerpen in samenwerking met
regionale kunstenaars voor organisatie Henco
Industries. Henco produceert buizen en fittings die
gebruikt worden in verwarmings-, sanitair- en
gasinstallaties. Het eerste kunstwerk bestaat uit
(toepasselijk) honderden stukjes buis, 'Tube
bubbles', die samen het logo van Henco
voorstellen. Knap resultaat!

MASTERPLAN: NIEUWBOUW
Onze bouwprojecten werden verdergezet. Zo is de nieuwbouw op campus Kristus Koning afgewerkt! Cliënten
van unit 3, woongroep Azuur en Violet (matig verstandelijke beperking), zijn verhuisd naar dit modern gebouw.
Zo kunnen we nog beter afstemmen op de noden van deze doelgroep. Het zorglandschap is veranderd door
persoonsvolgende financiering en daar proberen wij zo goed mogelijk op in te spelen. We luisteren niet enkel
naar de vragen, maar we passen ons ook aan om een zo goed en logisch mogelijke werking te garanderen.

Nieuwbouw Campus Kristus Koning: ©Hasa

Nieuwbouw Campus Kristus Koning: ©Hasa

Nieuwbouw Campus Kristus Koning: ©Hasa

Binnenkort zal ook het eerste gedeelte van onze nieuwbouw op campus Sint-Rafaël afgewerkt zijn. Eerst
wordt het hoofdgebouw geplaatst aan het bos tegen de Hoeveweg. Geschatte einddatum is zomer 2021.
Vervolgens volgt de afbraak van de huidige gebouwen en wordt er een nieuwbouw geplaatst (tweede
gedeelte). Cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking verblijven in deze nieuwbouw.

Nieuwbouw Campus Sint-Rafaël: ©OM/AR

Bekijk hier de visuele voorstelling van de nieuwbouwen.

Nieuwbouw Campus Sint-Rafaël: ©OM/AR
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