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kerk & leven

Snoezelen op maat van ieders behoeften
Ouders en begeleiders van bewoners van De Vlier slaan de handen in elkaar voor nieuwe ontspanningsruimte
Ruimte biedt extra
kansen voor de
bewoners
XXVertrouwen van ouders
in begeleiding is groot
XXGedeelde zorg wordt
hoog in het vaandel
gedragen
XX

Liselotte Anckaert
Op een veilige manier wonen
en leven, zich ergens thuis voelen, gehoord en begrepen worden, geprikkeld en uitgedaagd
worden en zich – vóór alles – gedragen en geliefd weten. Het is
de droom van velen. Ook van de
bewoners van De Vlier in Oostkamp, een leef- en woonproject
voor volwassenen met een meervoudig sensorische beperking,
dat deel uitmaakt van begeleidingscentrum Spermalie van
vzw De Kade.
Van tijd tot tijd worden de bewoners van De Vlier ook graag
met rust gelaten of willen ze

ontspannen en genieten. Dat
kan in de toekomst in een afzonderlijke snoezelruimte, een
initiatief van Marleen Thieren,
Linda Waeyaert en Antoine Devriendt, wier kinderen in De
Vlier verblijven.
„Als alleenstaande ouder ben
ik dankbaar bij De Vlier terecht
te kunnen”, zegt Linda Waeyaert. „Marieke is inmiddels
28. Sinds haar twintigste verblijft ze wekelijks twee dagen in
De Vlier. In tegenstelling tot de
andere 24 bewoners overnacht
ze thuis. Ik zie Marieke graag,
maar als ouder moet je het ook
zien vol te houden. Door De
Vlier belandt Marieke ook niet
in een sociaal isolement.”
Door de inrichting van een
snoezelruimte willen de ouders
extra kansen voor de bewoners
creëren. „Een snoezelruimte is
een plek waar de bewoners zowel tot rust kunnen komen als
geprikkeld worden”, legt nachtbegeleider Patrick Hoorelbeke
uit. „Het belangrijkste is dat de
gebruikers zich veilig en comfortabel voelen en er plezier aan
beleven. Daartoe voorzien we

Tonen dat je er voor elkaar bent, kost geen moeite, ook niet voor
de bewoners van De Vlier. © De Vlier
aangepast materieel. Met muziek, verlichting en verwarming
creëren we een gezellige sfeer.
Voor de uitvoering doen we een
beroep op het Vrij Technisch Instituut in Tielt.”

„Thuis heeft Marieke een muzikaal waterbed”, vertelt haar moeder. „Dat vindt ze zalig. Ik zie het
als ze ervan geniet, ook al kan ze
dat zelf niet zeggen. Dat hoeft
ook niet. Haar observeren vol-

Advertentie

staat. Wie met het hart kijkt, ziet
trouwens veel meer.”
„Zorg op maat behoort tot de
kracht van onze werking”, zegt
zorgcoördinator Jean-Pierre Lehoucq. „Sommige van onze bewoners worden een dagje ouder
en kunnen niet meer goed tegen
drukte. Telkens opnieuw maken
we keuzes op basis van ieders behoeften. Dat geldt ook voor de
snoezelruimte.”
„In De Vlier wordt uitgegaan
van een belevingsgerichte en relationele zorg”, legt zorgdirecteur Veerle Vanthuyne uit. „Dat
veronderstelt dat de begeleiders
de gebruikers goed kennen en
hun taak met aandacht uitvoeren. Routine is nefast voor een
kwaliteitsvolle zorg. In de verzorging staat de mens voorop,
niet diens beperking. Ook gedeelde zorg dragen we hoog in
het vaandel. Daarom steunen we
graag het initiatief van de ouders.”
„Petje af voor de bezieling
waarmee de begeleiders van De
Vlier zich dag en nacht inzetten”,
zegt Linda Waeyaert. „Dankzij
hun zorg kunnen we het aan en
dat verdient een extraatje. Is er
iets mooier dan elkaar helpen?”
Ten voordele van de snoezelruimte vindt op 4 februari de
muzikale avond Bellavlier plaats,
met een optreden van de zangroep
Belladonna, om 18.30 uur in zaal
De Valkaart in Oostkamp (Albrecht
Rodenbachstraat).
Tickets en info via 050 83 13 50
of sabine.verrue@de-kade.be of
op www.belladonnazingt.be.

Daden Gevraagd
maand januari
WZC Onderdale (Ursel) is een voorziening voor 102 oudere bewoners. Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen: de vzw
Zorg-Saam ZKJ. Meer dan 1.700 deskundige medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht: streven naar zorg op
maat. We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan 2.200 ouderen.
Met al onze enthousiaste medewerkers geven we in WZC Onderdale dagelijks zorg op maat aan verschillende doelgroepen: zorgbehoevende ouderen,
personen met dementie, bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen of psychogeriatrische patiënten.
Om aan onze bewoners de nodige pastorale begeleiding te geven, zoeken we momenteel een m/v:

DEELTIJDSE PASTORAAL WERKER
(50 of 80%)

Functie: • Je staat in voor een kwaliteitsvolle pastorale zorgverlening aan bewoners en hun familie, persoonlijk en in groep. • Je staat in voor
de liturgische en religieuze activiteiten. • Je bent verantwoordelijk voor liturgische, pastorale en ethische vergaderingen (voorbereiden, leiden,
opvolgen). • Je bent een teamspeler die zelfstandig en interdisciplinair de pastorale zorg vorm geeft. • Je geeft mee vorm aan de christelijke
identiteit van het WZC in samenwerking met de directie.
Profiel: • Je genoot een theologische en/of pastorale opleiding (master godsdienstwetenschappen, getuigschrift pastoraal van de gezondheidszorg of
opleiding pastoraal werker aan het diocesaan instituut). Ervaring is een troef, maar schoolverlaters zijn welkom. • Je hebt affiniteit met ouderenzorg.
• Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden, discretie en emotionele draagkracht om levens- en zingevingsvragen van bewoners, familie en
medewerkers te bevragen en verhelderen. • Je bent bereid de christelijke identiteit van de voorziening mee uit te werken en uit te dragen.
Aanbod: • Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg • Een boeiende autonome functie in een aangename werksfeer • Plaatselijke en
overkoepelende begeleiding en ondersteuning • Mogelijkheid tot het volgen van vorming • Een motiverend salaris met een pakket extralegale
voordelen (maaltijdcheques, extra dagen klein verlet, ﬂexibiliteit in uurrooster etc.). • Een tewerkstelling van 80% (tewerkstelling van 50% is
bespreekbaar)
Interesse? Stuur je sollicitatie met cv naar Heidi De Clercq, beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek, Onze Lieve Vrouwstraat
23, 9041 Oostakker, declercqh@zorg-saam.zkj. Voor inlichtingen kun je telefonisch terecht bij mevr. Elke Vastiau, directeur,
vastiaue@onderdale.zkj.be, tel. 09/325 80 00
We bieden ook een warme werkplek aan verpleegkundigen met een gouden hart voor ouderen. kijk ook ‘s op www.zorg-saam.be

Een alleenstaande 44-jarige
vrouw baatte een kleine buurtwinkel uit. Ze zorgt voor twee
minderjarige zonen, die beide
op school gaan. De ex-partner
van de vrouw schrijft het onderhoudsgeld voor de zonen niet
regelmatig over zoals nochtans
door de rechter bevolen. De
buurtwinkel draait behoorlijk
goed, mede door de bewoners
van het dorp die de uitbaatster
genegen zijn en haar situatie
kennen. Niettemin ontbreekt
er ’s avonds geld in de lade. Na
een periode van twijfel en zoeken werd vastgesteld dat de
jongste zoon geregeld geld uit
de lade haalt, met alle gevolgen
vandien. Inmiddels werd de
jongen geplaatst. Na wikken en
wegen werd de buurtwinkel gesloten. Tot overmaat van ramp
doken er ook nog schulden op.
Het uitkijken naar een andere
woonst voor het gezin en naar
een nieuwe baan voor de vrouw
lopen niet van een leien dakje.
Daarom werd aan Caritas Daden Gevraagd een tussenkomst
van 750 euro gevraagd voor een
huurwaarborg.
Wie wil helpen, kan een gift overschrijven
op bankrekening BE60 4675 0016 9170
van Caritas Daden Gevraagd. Voor giften
vanaf 40 euro per jaar ontvangt u in de
loop van februari 2018 een fiscaal attest.

