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2017
Een jaar van verandering. Een jaar waarin we ons verder verdiepten in de persoonsvolgende financiering
zodat we onze kwaliteitsvolle dienstverlening konden verderzetten, ondanks de vele veranderingen en
onduidelijkheden. We stelden een expertisecel samen, met de bedoeling om antwoorden te formuleren op de
vele vragen en bedenkingen die er kwamen op de nieuwe regelgeving. We organiseerden infoavonden en
maakten infobrochures zodat het ook voor onze cliënten begrijpelijk werd.  
We hopen in 2018 verder te gaan op dit elan.

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 
TERUGBLIK OP

Ook de infrastructuur kon niet achterblijven. 2017 werd een jaar van bouwplannen, bouwdossiers en afspraken.
De toekomst zal dus veel nieuwe projecten met zich meebrengen. Eén specifiek project, het nieuwe
dagcentrum in Brecht, haalde nipt het einde van het jaar niet maar werd afgerond in het begin van 2018. Op
deze nieuwe plek kunnen de cliënten zich ontplooien in een gloednieuwe, moderne setting met veel
mogelijkheden in het centrum van Brecht.

Met al deze veranderingen en vernieuwingen in het vooruitzicht, willen we onze medewerkers alvast
bedanken voor hun geduld, flexibiliteit, inzet en enthousiasme. Dankzij jullie blijft onze werking draaien en
zorgen we samen voor tevreden cliënten. Zowel het pedagogisch, administratief als technisch personeel
willen we graag complimenteren.

BEDANKT!

Een jaar waarin onze nieuwe -18/+18 werking verder vorm kreeg. Via werkgroepen, fora en een veranderteam
werkten we een structuur uit die ons klaar maakt om binnen een veranderend jeugdhulplandschap goede zorg
en ondersteuning te bieden. We beslisten om sterk in te zetten op onze jongvolwassenen d.m.v. een woon- en
studiowerking op maat van de jongere. En we kozen ervoor om een gezonde mix van gemengde en gescheiden
jeugdhulp uit te werken.  

Daarnaast hertekenden we onze diensten individuele ondersteuning: brede werkingen met ruime expertise,
overheen minderjarigen en volwassenwerking. Er werd sterk geïnvesteerd in onze individuele dienstverlening en
haar nieuwe teamwerking. We staan nu klaar om een nog bredere range aan begeleidingsvragen te bedienen in
een nog ruimere regio. 



O.C. 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.

We gaan 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 om onze voorziening op de kaart te zetten.

MISSIE VISIE

DUURZAME ZORG 

TEVREDEN KLANTEN 

DESKUNDIGHEID 

PARTNERSCHAP

BELEIDSPLAN
We willen onze cliënten een optimale dienstverlening (aan)bieden, daarom hebben we in 2017 hard
ingezet op ons beleidsplan. Alle zaken die wij belangrijk vinden en waar wij voor staan, vind je hier
terug. Dit is niet enkel een overzicht op papier, maar ook een leidraad in de praktijk.  
We baseren onze werking op onderstaande principes.
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OVERZICHT AANBOD
Als onderdeel van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, biedt het orthopedagogisch centrum
Clara Fey (OCCF) een brede waaier aan zorg, in verschillende onderdelen van de organisatie. 

Kinderen en jongeren (0-26 jaar) met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende
(gedrags)stoornissen. 
Er is een onderverdeling tussen  individuele ondersteuning, woonondersteuning/verblijf en
dagondersteuning.  
Campus Kristus Koning, campus Sint-Rafaël, campus Malle 

(Jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende
(gedrags)stoornissen.
Individuele ondersteuning,  woonondersteuning, kortverblijf en dagondersteuning. 
Regio Brecht, Malle en Vorselaar 

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).

OCCF MFC staat in voor de zorg van minderjarigen.

OCCF FAM (vergunde zorgaanbieder) staat in voor de zorg van meerderjarigen. 

SCHOLEN
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INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
De cliënten worden begeleid in hun omgeving. 
Er zijn drie teams in Brecht en 1 in Vorselaar. Deze ondersteuning helpt bij algemene
dagelijkse levensverrichtingen, wonen, werken en vrije tijd. 

WAAR ZIJN WE ACTIEF?

WOONONDERSTEUNING: OVERNACHTEN BINNEN OCCF
Woonondersteuning binnen de minderjarigenwerking gebeurt voornamelijk binnen de leefgroepen.
Deze liggen verspreid over campussen Kristus Koning, Sint-Rafaël en Malle. Onze adolescenten en
jongvolwassenen kunnen ook terecht in studio's op het domein of een woning buiten de campus. 
Woonondersteuning binnen de volwassenwerking bestaat uit een ruim aanbod aan studio's,
woningen en tehuizen. Van beperkte ondersteuning tot een continue zorg met nabijheid van
permanente werking. Geografisch is er een brede spreiding: Sint-Job - Brecht - Malle - Vorselaar.

DAGONDERSTEUNING: BEGELEIDING IN DE DAGUREN OP EN ROND OCCF
Er wordt gewerkt naar één dagondersteuningsteam dat organisatorisch geen onderscheid maakt
tussen leeftijden. Zo kan de logistieke, organisatorische en methodische aanpak optimaal
afgestemd worden op de noden van de zorgvrager. Qua begeleiding en aanbod wordt het
onderscheid tussen kinderen, jongeren en volwassenen nog steeds gemaakt. Ook hier werken we
op verschillende locaties naargelang de zorgvraag. Zo hebben we een boerderij, verschillende
ateliers waaronder een clics-atelier, dagcentrum (leefgroepwerking overdag),...
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CAMPUS MALLE

Op campus Malle ligt Kauri 1, Kauri 2 en Maneschijn. Hier vind je personen met een ernstig
verstandelijke beperking en zware gedragsproblematieken zowel bij kinderen als volwassenen.
Een woonvorm waar de nadruk ligt op beleving en verzorging op maat van elke cliënt.

CAMPUS KRISTUS KONING

CAMPUS SINT-RAFAËL

Campus Kristus Koning is gelegen aan de Bethaniënlei in Brecht. Wij ondersteunen hier kinderen,
jongeren of volwassenen met een licht-matig verstandelijke beperking en eventueel bijkomende
problematieken. Jongvolwassenen kunnen hier trainen op zelfstandig wonen en worden dagelijks
begeleid vanuit de leefgroep. In het dagbestedingscentrum vindt een atelierwerking plaats.

Campus Sint-Rafaël ligt aan de Kerklei in Brecht, dit onderdeel focust op kinderen
en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en eventueel bijkomende
problematieken. Deze kinderen krijgen dagondersteuning in de leefgroep voor en na school,
maar ook niet-schoolgaande kinderen worden hier opgevangen. 
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De Troon ligt in Vorselaar. Hier vind je volwassen cliënten met een beperking die
wonen in een woongroep, enkelen doen ook aan studiowonen waar ze kunnen
terugvallen op de permanente werking. 

DE TROON

ORGANIGRAM
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Elk jaar doen we een gebruikersbevraging omdat we de mening van onze cliënten erg belangrijk
vinden. We bevragen niet alleen hun standpunt, maar we proberen ook oplossingen te zoeken voor
eventueel aangehaalde problemen of mankementen. Bovendien gaan we ook met de (positieve)
feedback verder aan de slag. Zo willen we de pluspunten van onze werking graag behouden en naar
een hoger niveau tillen. Dankzij de feedback van cliënten/ouders/... krijgen we een beter beeld van
concrete zaken die we moeten verbeteren of elementen die we moeten behouden.  
Hieronder zie je een samenvatting van de resultaten: 

‘De goede begeleiding!’ 
‘Dat er elke dag activiteiten worden aangeboden.’ 
'De begeleiding op maat. Ik kan zelf de frequentie kiezen.’ 

De begeleiding scoort hoog in de bevraging. Over het algemeen is er een tevredenheid over de relatie en
vertrouwensband met de begeleiding. We zetten de wensen van de cliënt centraal en de begeleiding
probeert daar optimaal op in te spelen. 

De verschillende activiteiten die we organiseren worden als positief ervaren. We proberen de cliënten met
aangepaste activiteiten te boeien en te prikkelen en zorgen voor een grote en diverse keuze aan
evenementen. Voor ieder wat wils! 

De verschillende onderdelen van zorg die we aanbieden worden als positief ervaren. We proberen een
aangepast programma op maat te voorzien. 

‘Meer aangepaste infrastructuur. De gebouwen vernieuwen.’ 
‘Meer vrijheid, meer vertrouwen.’ 
‘Meer betrokkenheid.’ 

In de bevraging werd aangehaald dat we de accommodatie of infrastructuur kunnen verbeteren. We zetten
hier sterk op in en gaan voor duurzame keuzes op vlak van materialen en technieken. Zo gaat campus Sint-
Rafaël volledig vernieuwd worden en voorzien we ook op Campus Kristus Koning een nieuwbouw en extra
studio’s voor de minderjarigenwerking. Bovendien is het dagcentrum onlangs verhuisd naar een gloednieuw,
modern pand in het centrum van Brecht. We zetten de opmerkingen om in concrete acties. 

Op vlak van communicatie en inspraak is er nog ruimte voor verbetering. Meer in dialoog gaan met de
begeleiding in plaats van opgelegde regels. We stappen meer en meer af van de pedagogische regels maar
kiezen voor richtlijnen om samen te leven. 

De logheid van onze grote organisatie en organisatiestructuur kan er soms voor zorgen dat beslissingen
vertraagd worden. We zetten in op flexibele processen en controleren of veranderingen goed uitgevoerd
worden. 

CLARA OKEY

CLARA NEY

GEBRUIKERSBEVRAGING 
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 PROJECTEN



Afgelopen jaar hebben we ingezet op een transitie rond onze minderjarigenwerking. Het huidige aanbod sloot niet
meer helemaal aan bij de noden van de cliënt. Daarom hebben we onze werking geüpdatet en gaan we voor een
overzichtelijk aanbod op maat van de cliënt. Zo is het de bedoeling dat je verschillende opties rond zorg binnen
ons MFC (=multifunctioneel centrum) kan combineren. De cliënt kan kiezen uit:  

individuele ondersteuning 
woonondersteuning/verblijf 
dagondersteuning: dagopvang, dagbesteding  

De periode, duur en
frequentie van deze
onderdelen kan de cliënt
zelf mee bepalen! 

We willen in de eerste plaats zo goed mogelijk
aansluiten bij de noden van de cliënt. De eigenheid
van de cliënt staat bij ons centraal. We gaan dan
ook graag het gesprek aan en luisteren naar hun
vragen en bezorgdheden. De individuele en
persoonlijke belangen verliezen we niet uit het oog
zodat we het traject doelgericht en planmatig
kunnen uitwerken.
Daarnaast verandert het zorglandschap. De
omgeving wijzigt 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. 

WAAROM DOEN WE DIT?

Jongens en meisjes van
2,5 – 18 jaar met: 

Jongeren van +18 met licht of
matige verstandelijke beperking 

Licht verstandelijke beperking 
Matig verstandelijke beperking 
Ernstig (t.e.m. 25 jaar)
verstandelijke beperking 
Voor schoolgaande, deels
schoolgaande en niet
schoolgaande kinderen 

DOELGROEP

Positieve beleving van de cliënt is een must! 
1 groep bestaat uit verschillende leeftijden.
Gemengde werking is standaard. Maar we hebben ook nog een gescheiden
werking indien dit nodig is.
De cliënt is belangrijk (maatwerk). De begeleiding heeft het eerder over
samenleefregels dan over pedagogische groepsregels.
De kamer als leefruimte en veilige plek.
Belangrijke levensovergangen bereiden we goed voor.
We passen onze infrastructuur aan. We voorzien woonunits en plannen een
nieuwbouw op Campus Kristus Koning (CKK) en campus Sint-Rafaël (CSR). 

BASISPRINCIPES

We werken met woongroepen, waar we streven naar maximaal 13 cliënten per groep. We passen ook onze
infrastructuur aan en voorzien in de toekomst studio’s waar je kan kiezen voor een permanente werking in de buurt of
niet. We hebben twee campussen: Campus Kristus Koning en campus Sint-Rafaël, beiden gelegen in Brecht (Sint-Job-
in-'t-Goor).  

CONCREET

PROJECT 1: MINDERJARIGENWERKING
WE WILLEN ZO GOED MOGELIJK AANSLUITEN 

BIJ DE NODEN VAN DE CLIËNT" " 

Geplande nieuwbouw CKK. (start najaar 2018)
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PROJECT 2: DAGBESTEDING:
PAARDENPADDOCK

In het dagbestedingscentrum bieden we verschillende ateliers aan. De boerderijwerking is een deel van het
dagbestedingscentrum dat dienst doet als een ontmoetingsplaats tussen mens, dier en natuur. We bieden hier
trainingen met paarden aan. Om die reden hebben we in 2017 geïnvesteerd in een paddock waar we de paarden op
een afgebakende piste trainen zodat de interactie met de cliënten in een rustige omgeving kan plaatsvinden.  

De paddock is gefinancierd door de opbrengst van de
‘koddige koffieboon’. Een project waarbij verschillende
collega’s tijdens de opendeurdag een koffiebar
uitbaten met heerlijke, zelfgemaakte taarten.  

ONZE CLIËNTEN IN EEN VEILIGE OMGEVING  
KENNIS LATEN MAKEN MET DE PAARDEN 

INDIVIDU
Op de piste zetten we in op
belevingsgericht paardrijden waar
vooral de voeling met het paard centraal
staat. Maar we trainen evengoed
grondwerk of aangepast paardrijden.
Cliënten krijgen hierbij individuele
oefeningen, sommigen nemen ook deel
aan wedstrijden. 

MIDDELEN
We hebben geïnvesteerd in een
opstapplatform waardoor cliënten
makkelijker kunnen opstappen op het
paard. Het zadel en materiaal is
gesorteerd per kleur zodat ze het
passende materiaal en het bijhorende
paard kunnen combineren. 

DANKJEWEL KODDIGE KOFFIEBOON WEETJE

De paddock werd officieel ingehuldigd tijdens de
Claralympics. Een interne wedstrijd waarbij we de cliënt
met zijn talenten centraal zetten. 

" " 
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PROJECT 3: DE JOBTUIN
De jobtuin, een inclusieve samentuin, zag dit
jaar het levenslicht op het domein van Clara Fey.
Het is een samenwerking tussen orthopedagogisch
centrum Clara Fey, De Schakel, Beweging.net en
Kwb. Via elk van deze organisaties kan je terecht
bij de Jobtuin. De sociale mix van tuiniers zorgt
voor een verhaal van integratie en inclusie.  

4 BEGRIPPEN IN 1 CONCEPT 
SAMENTUIN

INCLUSIEF

DUURZAAM

BEWEGINGSUITBOUW

Collectief telen van gewassen in plaats van zuiver
individueel gewin. We sluiten commerciële verkoop van de
gewassen uit en stellen gemeenschappelijk materiaal ter
beschikking. 

Tuiniers zijn buurtbewoners en personen met beperkingen of
een kleine portemonnee. We schatten de totale capaciteit op
100 verschillende tuiniers waarbij de infrastructuur wordt
afgestemd op de gebruikers. Zo leggen we wegen aan en
vormen verhoogde bakken essentiële elementen in de
samentuin. Verder bakenen we verschillende zones duidelijk
af en worden er belevingsbanken gecreëerd. 

We proberen de samentuin op een duurzame wijze te beheren.
We gebruiken een composthoop, beperken het gebruik van
elektriciteit, zetten in op waterdoorlaatbare verhardingen,
kiezen voor streekeigen producten en betrekken een
imkervereniging bij het project. 

Vormingsactiviteiten zoals lokale productie, gezonde en
betaalbare voeding, duurzaamheid en beheren van een
samentuin staan op het programma. Ook sociale activiteiten
zijn essentieel, zo worden er samenwerkdagen georganiseerd. 

Vanuit Clara Fey kunnen personen met een beperking hier tuinieren. De Jobtuin zorgt voor een zinvolle
dagbesteding voor jongeren en volwassenen met een beperking. De begeleiders onderhouden samen met
de cliënten de tuin waarbij ze aan de hand van educatieve borden het duurzame karakter uitleggen.  
Uniek is dat ook rolstoelgebruikers er terecht kunnen. Via de zogenaamde hugelkultur kunnen
rolstoelpatiënten op een aangename manier telen op verhoogde bedden in kegelvorm.  

DE JOBTUIN ZORGT VOOR EEN
ZINVOLLE DAGBESTEDING VOOR

JONGEREN EN VOLWASSENEN MET
EEN BEPERKING 

" 
" 
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DE JOBTUIN



PROJECT 4: INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 

Bruno sorteert bestek voor de Ster 

“IK DOE DIT WERK GRAAG, SNEL EN GOED. HET IS
HIER RUSTIG WERKEN, VAN MIJ HEB JE GEEN
LAST.” BRUNO 

Kevin is verantwoordelijk voor de oud papierophaling
en waterverdeling op Clara Fey. Hij snijdt het papier
en verdeelt het als kladblaadjes. Verder zorgt hij dat
iedereen van de administratie voldoende water heeft. 

“IK DOE DEZE JOB HEEL GRAAG. ELKE WEEK DOE IK
HIER MIJN RONDE EN MAAK IK EEN PRAATJE MET
IEDEREEN.” KEVIN 

Patricia helpt de beleidsmedewerker organisatie
en projectwerking bij enkele praktische taken 

“IK VIND HET LEUK OM DIT WERK TE DOEN IN EEN
RUSTIGE OMGEVING. IK BEN HEEL PRECIES EN
VIND HET EEN AFWISSELENDE JOB” PATRICIA 

Johan poetst op de boerderij 

“IK VIND POETSEN HEEL TOF OM TE DOEN. ALLES
PROPER MAKEN VIND IK BELANGRIJK. SAMEN
MET EEN GOED MUZIEKJE, BRENGT DIT MIJ TOT
RUST.” JOHAN 

We hebben in 2017 ingezet op intern begeleid werken waarbij de cliënten binnen onze voorziening
verschillende jobs uitvoeren. Ze krijgen hierbij de nodige begeleiding.

BEGELEID WERKEN
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PROJECT 4: INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 
EEN DAG IN HET LEVEN VAN: EEN BEGELEIDSTER I.0.

NELLY EVERAERTS
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06.15 uur:  
Opstaan, klaarmaken.  
Ontbijt en
broodtrommels
voorbereiden voor de
kinderen.

09.00 uur:  
Vertrek naar Merksem,
eerst een nieuwe batterij
laten steken.  

09.55 uur: Yes!!! Op tijd
op m'n eerste afspraak:
Jan Palfijn bij de
maatschappelijk
assistente. Cliënt komt
niet opdagen, lang
telefoongesprek om haar
te overtuigen om
te komen. Het lukt niet
hier maar wel op de
volgende afspraak.  

11.15 uur: OCMW Schoten. Cliënt is onderweg
voor haar afspraak om 11.30 uur. Overleg met
verschillende diensten. Dit loopt uit tot 13 uur. 

13.15 uur: Campus Kristus
Koning: even m'n mails
nakijken en beantwoorden,
logboek invullen.
Boterhammetje eten, 
telefoontjes beantwoorden
en afspraken maken.  

15.00 uur: Huisbezoek,
administratie  en koken
met cliënt. Hij poseert
graag om zijn kunsten te
laten zien. Een toffe kerel
die goed zijn plan kan
trekken, een harde werker.
Hij houdt zich heel sterk,
bij dit weer heeft hij veel
meer last van zijn reuma.  

17.00 uur: Nog eventjes langs
de bureauruimte, de andere
begeleiders zijn weg of op
huisbezoek en het is hier
muisstil. Op naar het volgende
huisbezoek. 

18.00 uur: Volgende cliënt
is heel fier om zijn
kerstdecoratie te laten
zien. Hij poseert dan ook
heel graag voor zijn zelf
gezette kerstboom. We
overlopen zijn administratie
en zijn week en ik luister
naar zijn grieven. Om 19u
neem ik afscheid tot
volgende week. 

19.15 uur: Laatste huisbezoek vindt plaats in
Merksem, het is al donker buiten. Ik stap goed door
en bel aan. Gelukkig zijn ze thuis, ook hier regel ik
de administratie en luister naar zijn opmerkingen.
Persoonsvolgend budget en het vrij besteedbaar
budget is iets waar hij veel vragen over heeft. Ik
neem van hem afscheid om 20.20 uur. 

Er werd sterk geïnvesteerd in onze individuele dienstverlening en haar
nieuwe teamwerking. Zo kunnen we nu een bredere range aan
begeleidingsvragen bedienen in een nog ruimere regio.



VRIJWILLIGERS
We zijn dankbaar dat we ook in 2017 konden
rekenen op de steun van onze vrijwilligers. Als
bedankje nodigden we hen traditiegetrouw uit
op een gezellige kaas- en wijnavond waar we
onze vrijwilligers uitgebreid bedankten voor
hun inzet en enthousiasme.

Onze vrijwilliger Patrick Smorenberg kreeg zelfs een plekje in het blad van Present Caritas Vrijwilligerswerk. 
Hij geeft muziekles aan enkele jongeren met een verstandelijke beperking. The Guitar Stars, is de naam van
hun groepje. Elk jaar treden ze op tijdens de opendeurdag en voor de paviljoenen. Wij zijn alvast fan!
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Bekijk hier het filmpje gemaakt door Present.

https://issuu.com/toonvw/docs/vitamine_c_winter_2017-2018_
https://www.youtube.com/watch?v=1pz6d30O6Z0&feature=youtu.be


FONDSENWERVING

Onze campus Sint-Rafaël
kreeg een gloednieuw
speeltuig dankzij de
opbrengst van de Truckrun.
Ieder jaar organiseren de
truckers een groots
evenement waarbij ze de
opbrengst verdelen onder
meerdere goede doelen. Wij
zijn heel blij dat wij
mochten genieten van hun
schenking!  

De meisjes van leefgroep De Lork tonen hun nieuwe slaapkamers die er kwamen dankzij een sponsoring van
BNP Paribas Fortis Foundation. Met het project 'Een veilig plekje voor mezelf' kwam er naar voren dat deze
meisjes vaak geen thuis meer hebben en er weinig financiële middelen zijn om hen een veilig plekje te geven
waar ze zich kunnen terugtrekken. Om die reden schonk de Foundation, een budget om meubels te kopen
zodat ze de slaapkamers wat gezelliger en huiselijker konden maken. 
Onze meisjes zijn heel erg blij met dit sponsorproject! 

BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! 
BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT!
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FACEBOOKPAGINA
Meer informatie over onze werking vind je op onze Facebookpagina!  
Volg 'OC Clara Fey' om helemaal op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes! 

OC CLARA FEY
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PLANNEN VOOR 2018:
MASTERPLAN INFRASTRUCTUUR
Eén van de doelen uit ons beleidsplan is dat we inzetten op infrastructuur. We vernieuwen onze gebouwen
en gaan voor duurzame keuzes. Al benieuwd naar onze plannen voor 2018? Lees onderstaand stripverhaal!
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2017 BRACHT ONS VELE MOOIE, GEWONE DAGEN.  
MAAR IN SEPTEMBER WAS ER EEN EXTRA SPECIALE DAG! 

 HET HUWELIJK VAN BEWONERS JENNY EN DIMITRI. 
ALLE BEWONERS VAN 'HET BUITENHUIS' BELEEFDEN DIT FEEST MEE! 

PROFICIAT!

09/09/2017



OC Clara Fey is een initiatief van de 
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, 
Stropstraat 119, 9000 Gent
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