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Beste Lezer,
2017 was een belangrijk jaar voor de bewoners. We hebben Frederik uitgezwaaid die na 17.5
jaar op de Christoforusgemeenschap terug bij zijn ouders ging wonen. Frederik zal gemist
worden op de Handboog! Zijn acte de présence als Bruce Springsteen en zijn prestaties op de
Special Olympics zullen ons altijd bijblijven! Ook namen we afscheid van Wouter Coppieters
die op 8 februari 2017 is overleden. De bewoners en medewerkers van de
Christoforusgemeenschap zullen altijd warme herinneringen koesteren aan Wouter!
In 2017 mochten we twee nieuwe bewoners verwelkomen. Niels Roegiers kwam in het begin
van het jaar op Christoforus wonen. En na twee geslaagde vakanties in de Handboog ging Anna
Dujardin officieel van start in de Handboog in maart 2017.
In dit jaarverslag richten we de blik op de Christoforusgemeenschap anno 2017. We kijken
naar de woongemeenschap, de werkgebieden, het culturele leven, ondersteunende diensten,
het bestuur en de samenwerkingsverbanden van de Christoforusgemeenschap. We proberen
na te gaan of we de doelen die we bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar voor ogen hadden
ook daadwerkelijk bereikt hebben.
Tevens proberen we te zien of er uit de evaluatie van het voorbije jaar nieuwe plannen kunnen
gesmeed worden voor het komende jaar.
Het jaarverslag is tot slot een moment voor een dankwoordje aan alle mensen die betrokken
waren bij het bedenken en uitvoeren van deze plannen! We denken in de eerste plaats
natuurlijk aan onze bewoners waar het allemaal om gaat. Maar ook aan de medewerkers,
stagiairs, vele vrijwilligers, raad van bestuur en uiteraard ook de families van de bewoners,
vrienden, buren en dorpsgenoten! Het is te danken aan het engagement en verbondenheid
van al deze mensen samen dat we erin slaagden om onze grote en kleine dromen te kunnen
realiseren dit jaar.

Veel leesplezier!
Mattias Goderis
Ann Naeyaert, kwaliteitscoördinator
Roland Verstraete, directeur

Christoforusgemeenschap vzw Asselkouter 34 9820 Munte-Merelbeke
tel: 09 362 76 08 - fax: 09 362 05 57
email: info@christoforus.be – website: www.christoforusgemeenschap.be
Huis Christoforus Asselkouter 34, 9820 Munte 09/362 76 08
Huis De Handboog Ruspoel 2, 9820 Munte 09/363 07 49
Huis De Mil, Sint Annastraat 36, 9820 Bottelare
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1. Woongemeenschap
1.1.
Huis Christoforus
1.1.1. Bewoners en hun netwerk
Om de bewoners een stem te geven laten we hen dit jaar zelf aan het woord. Lauretta Cansse
die in 2017 stage liep bij ons in het kader van haar opleiding orthopedagogie aan de
Hogeschool Gent interviewde alle bewoners rond de vraag hoe 2017 voor hen geweest was.
WOUTER
Wouter Coppieters is overleden op 8 februari 2017. Wouter verbleef sinds 25 februari 1993
op de Christoforusgemeenschap. Toen het dementieproces in een stroomversnelling raakte is
Wouter in 2016 verhuisd naar een woonzorgcentrum in Scheldewindeke. De gezondheid van
Wouter is verder achteruitgegaan en op 8 februari 2017 kwam hij te overlijden. Zijn overlijden
heeft de Christoforusgemeenschap diep geraakt. De bewoners en medewerkers bewaren stuk
voor stuk mooie herinneringen aan Wouter die altijd een beetje aanwezig zal blijven op de
Christoforusgemeenschap.
ROBY
Roby heeft dit jaar deelgenomen aan een toneelstuk. Zelf vond hij het enorm zwaar: “Ik heb
het een beetje onderschat!”, zei hij zelf. Toch heeft hij dit super gedaan. Roby is ook naar
Nederland & Rusland geweest voor het bewonerscongres van de lage landen en het
wereldcongres. In Nederland heeft hij muziek gemaakt, in Rusland was hij bezig met kunst. Hij
was blij dat hij mee mocht gaan en heeft er met volle teugen van genoten. Het zomerfeest
vond hij het hoogtepunt doorheen het jaar. Hij geniet van mensen rondom hem waar hij “een
klapke” mee kan slaan!
NIELS
Niels is nieuw in de Christoforusgemeenschap sinds januari 2017. Zelf had hij het best wel
moeilijk met de overgang maar hij heeft zich snel aangepast. Hij vindt het heel leuk dat hij ’s
avonds naar muziek mag luisteren! Hoogstwaarschijnlijk luistert hij vaak naar het liedje
“tomatenplukkers”, daar is hij stapelgek op. Het zomerfeest vond hij superleuk: “want er was
veel eten!” Niels is ook op reis geweest en dit vond hij heel tof. Eind 2017 was er ook een
bewonersbespreking voor Niels.
CAROLINE
Caroline heeft dit jaar een nieuwe vloer gekregen op haar slaapkamer. Deze vindt zij “zeer
mooi”. Caroline vond het zeer leuk dat zij met Christoforus naar de Ardennen is kunnen gaan.
Daar heeft zij heel leuke dingen gedaan en een museum bezocht. Caroline vindt de jaarfeesten
zeer leuk omdat er veel mensen zijn. Dan praat zij een klein beetje met hen. Caroline was zeer
verdrietig omtrent het overlijden van Wouter Coppieters en denkt nog vaak aan hem. Caroline
is heel blij dat zij vaak bij haar mama en papa kan zijn.
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JOKE
Joke keek heel hard uit naar de komst van Sinterklaas. Stiekem heeft ze veel gesnoept:
nicknackjes en mandarijntjes. Ze was wel een beetje bang van de zwarte pieten. Een grote
wens van Joke is dat haar haar niet meer zo kort wordt geknipt! Iedereen is Joke haar
kameraad maar ze was heel verdrietig over het overlijden van Wouter Coppieters. Bovendien
is Joke ook op vakantie geweest! Hier heeft ze heel hard van genoten.
DIRK
Dirk is een grote liefhebber van de jaarfeesten. Hij vond het heel leuk dat hij op de Hutsepot
mocht helpen afwassen, hij kreeg dan immers een lekker tasje koffie, en we weten allemaal
dat Dirk zo hard geniet van een tasje koffie! Op het Michaëlsfeest heeft Dirk zich heel goed
geamuseerd. Voor het zomerfeest heeft Dirk samen met Joke Heleu het winkeltje klaargezet.
Hij was er enorm trots op! Dirk was een grote hulp op de kookvakantie. Hij heeft iedere dag
lekker eten gemaakt!
CINDY
Cindy is naar een leuk concert geweest: een groep die ABBA coverde. Ze heeft er heel hard
van genoten en heeft de pannen van het dak gezongen. Zij is ook op vakantie geweest naar
Slovenië deze zomer samen met haar vriend en een organisatie. Daar heeft zij gezwommen,
een mooie stad bezocht en veel rond gewandeld. Zij was negen dagen weg! Cindy heeft in
2017 een bewonersbespreking gehad.
ANN
Ann was op vakantie in Benidorm toen Lauretta de bewoners ondervroeg! Ann heeft in 2017
genoten van de kunstzinnige vorming in de Handboog met Vera. Marie-José die werkt als
vrijwilliger op de Christoforusgemeenschap is haar trouwe compagnon de route die altijd
meegaat van en naar de Handboog. Er was ook een bewonersbespreking van Ann Peters in
2017 waar haar ouders en Tonny aanwezig waren. De medewerkers kregen een mooie
fotoreportage te zien van Ann als kind!
FREDDY
Freddy is altijd blij als er nieuwe mensen komen, die krijgen dan, als het goed is, een
rondleiding in zijn kamer. Ook naar de komst van zijn broer, Luc, kijkt hij elke week heel erg
uit. Freddy, Ann en Joke zijn lid van KVG, samen gaan ze dan naar feesten van de KVG zoals
het paasfestijn. Dit jaar nam Freddy deel aan het kerstspel. Franck Dierens, de regisseur van
het toneel waar Anna en Roby aan deelnamen vond zijn acteerwerk zo sterk dat hij Freddy er
graag eens zou bij hebben op een van zijn volgende toneelstukken!
SASKIA
Saskia en haar harp vormen een heel mooi team. Ook in 2017 was dit niet anders. Zij gaat nog
steeds naar de harples. Daar leert zij mooie liedjes. Ondertussen kan zij Broeder Jacob en
Vrolijke Vrienden spelen. Werken in de keuken vindt zij zeer leuk!
BRECHT
Brecht woont thuis bij zijn mama in Bottelare, gedurende een aantal dagen komt hij werken
op Christoforus. Hij heeft veel gewerkt in de tuin. Maar ook in het handwerk heeft hij hele
mooie dingen gemaakt! Daar breide hij een mooi dekentje. Dankzij Brecht is er een grote vraag
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naar de mooie geweven tapijten! Dit is één van zijn specialiteiten. Vaak gaat hij ook schaatsen.
Hier geniet Brecht met volle teugen van.
TONNY
Zoals iedereen weet, is Tonny “nen echte werkmens”. Veel mensen zien hem graag. Hij is ook
naar de Ardennen geweest en vond dit heel leuk. Een minder leuke gebeurtenis voor Tonny
was dat Maurice naar het rusthuis moest. Hij mist hem maar doet zijn uiterste best om
Maurice te kunnen bezoeken!
PIETER
Pieter komt sinds 2017 op maandag voormiddag naar het handwerk en in de namiddag naar
de Spie. Bij aanvang kwamen wisselde de begeleider die Pieter vergezelde maar in de tweede
helft van 2017 komt Marjolijn als vaste begeleidster mee met Pieter op maandag om hem te
vergezellen in de werkgebieden.
In 2018 is er een bewonersbespreking gepland voor Robby, Thomas, Saskia en Patrick

1.1.2. Personeel
De woonbegeleiders van Huis Christoforus zijn Karin, Steven, Eva en Mieke. Roland en Diane
zijn de inwonende woonbegeleiders. Roos komt 2 dagen per week naai- en herstelwerk en
onderhoudswerk doen.
Als vaste zomerinterim heeft Dirk enkele maanden het woonbegeleidersteam versterkt.
Karin ging in verlof vanaf eind juli om alles in orde te maken voor de adoptie van haar dochter
Devika. Daarvoor moest ze een hele tijd in India doorbrengen. En Mieke ging eind dit jaar in
verlof voor een langere periode. Karin en Mieke werden vervangen door Sam en Marjorie.

1.1.3. Infrastructuur
Evaluatie werken 2017
•
•
•
•
•

Fietsherstel: er komen nu vrijwilligers, Frank Vandenabeele en Patrick komen op
regelmatige basis de fietsen herstellen en rekenen enkel materiaal aan.
De medewerkerskamer is geschilderd en er is een nieuw bed
Er is zonsverduistering geïnstalleerd in de kamer van Carolien. Ook de vloer in de
kamer van Carolien is vernieuwd geweest
De rietvelden zijn gerenoveerd, de folie onder de rietvaleden zijn vervangen
De grote buitentrap heeft een facelift en een nieuwe leuning gekregen.

Geplande werken voor 2018
•
•

In 2018 is er een studie gepland rond fotovoltaïsche panelen
Ook zijn er plannen om alle elektriciteitstrajecten van de Christoforusgemeenschap in
kaart te brengen in 2018 in samenwerking met Marnic, onze elektricien.
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•
•
•
•
•

Renovatie living: vervanging vloer en renovatie muren. Concretisering en uitwerking is
gepland voor 2018
De douche naast de kamer van Carolien moet aangepakt worden. Deze is nu buiten
gebruik omdat er bij gebruik water lekt naar de kamer van Roby.
Het grote raam in de slaapkamergang moet vervangen worden
Aan het hoofdgebouw en atelier moeten nog herstellingen aan de crepie gedaan
worden
Het buitenschrijnwerk heeft in 2018 onderhoud nodig.

1.2.

Huis De Handboog

1.2.1. Bewoners en hun netwerk
1.2.2.
De volgende neerslag is eveneens het resultaat van het eindwerk van stagiair Lauretta Cansse
voor de Hogeschool Gent.
JOHNNY
In de handboog zijn Vera en Ann weggegaan (in september 2016) en zijn Mattias en Roxanne
gekomen. Johnny is blij: “Mattias en Roxanne zien mij ook wreed graag.”, zei hij met een
mooie lach om zijn mondhoeken. Dit jaar mocht Johnny genieten van een groot feest voor
zijn 70e verjaardag. “Er waren veel mensen en ik heb veel mooie cadeaus gekregen.”, zei hij.
Bovendien was er taart voor iedereen! Johnny mocht ook kennis maken met het
petankersleven in Merelbeke. Iedere donderdagnamiddag ging hij petanken met een
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stagiaire. Samen vormden ze een mooi team die de beste punten maakten. Hij was heel
graag gezien daar!
WOUTER
Wouter heeft dit jaar een mooie fietsvakantie mogen meemaken. Dit was samen met Ann en
Vera. Hij vond het heel leuk. “Ook op café geweest!”, zei hij. Bovendien vond hij het heel leuk
dat Mattias en Roxanne op de handboog zijn komen wonen. Wouter heeft ook deelgenomen
aan alle jaarfeesten. Dit vond hij allemaal zeer leuk.
MICHEL
Michel is dit jaar naar Nederland geweest voor de bewonersconferentie! Daar waren ze
onderverdeeld in groepjes. Hij was met allerlei dingen bezig: schilderen, heileuritmie, … Het
kerstspel vond Michel superleuk. Tijdens de paaswandeling is Michel naar Maarkedal geweest
met de auto. Eens aangekomen heeft hij hele mooie paden bewandeld. Tijdens Kerstmis was
Michel thuis en dan ging hij zeker veel eten en drinken, en heeeel misschien een danske
placeren. Michel is sinds het vertrek van Frederik de vertegenwoordiger van de bewoners van
de Handboog geworden op de gebruikersraad. In die vergadering leest hij dan de verslagen
voor van de Huisraad van de Handboog.
LIEVEN
2017 was een speciaal jaar voor Lieven. Hij is 60 jaar geworden! Zijn feest was heel leuk. Ze
hebben eerst gewandeld en dan lekkere paling in ’t groen met frietjes gegeten. Er was ook
heel veel volk, waaronder zijn lieve mama. Lieven is ook een aantal keer geopereerd maar
gelukkig kon hij dit hoofdstuk afsluiten. In het kerstspel heeft Lieven een mooie rol gespeeld
en had helemaal geen zenuwen om de voorstelling te brengen!
ROEL
Roel was aanwezig op de hutsepot. Dit vond hij naar eigen zeggen “heel goed jong”. Het
kerstspel vond Roel super leuk. Hij had een mooie baard gekregen toen en heeft het heel goed
gedaan. Roel doet niets liever dan het hout aanvullen in de handboog. Bovendien was hij
content dat Mattias en Roxanne op de Handboog kwamen wonen. Dit vooral voor Rowantje,
het jongste kindje van Mattias en Roxanne! Voor Roel was er een bewonersbespreking in 2017
waar ook zijn ouders bij aanwezig waren.
AURORE
2017 was voor Aurore een bewogen jaar. Zij is immers opgenomen in De Steiger. Ze mist het
alledaagse leven dat ze kende op de Christoforus en de Handboog. Op de Christoforus was ze
vaak bezig met naaien in het handwerk. Daar was ze heel graag met bezig! In De Steiger maakt
ze vaak verse soep en maakt ze leuke muziek. Ze is ook naar Rock for Specials geweest. Dit
vond zij heel plezant. Bovendien heeft Aurore een nieuwe buurvrouw gekregen naast haar
slaapkamer: Anna! Ze kan het goed vinden met haar.
MONIQUE
Monique vindt het heel leuk dat Mattias en Roxanne hun intrek genomen hebben in de
handboog, maar dit vooral voor Hazel en Rowan. Ze ziet ze heel graag! Toch vond ze het
jammer dat Ann en Vera vertrokken zijn. Op woensdag en vrijdag mag zij ook uitslapen en wat
geniet ze daarvan! Monique heeft veel dingen genaaid en mooie popjes gemaakt.
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ANNA
Anna is nieuw in de Handboog sinds 6 maart 2017. Gelukkig vond ze snel haar draai. Zij heeft
dit jaar samen met Roby in een toneelstuk gespeeld. Dit deed ze graag, dankzij de leuke
regisseur, Frank Dierens. Daar leerde ze andere mensen kennen en ze genoot er van.
Bovendien mocht ze haar mooie feestkleren aandoen want haar papa trouwde! Er was een
groot feest met zelfs een helikopter! Volgend jaar zou ze graag gaan dansen en naar de Chiro
gaan. In 2017 ging de eerste bewonersbespreking van Anna door.
JESSICA
Jessica vond ALLE jaarfeesten heel leuk! Een minder leuk moment in 2017 voor Jessica was
het overlijden van Wouter Coppieters. “Ik denk nog vaak aan hem.” Ook het vertrek van
Frederick vond Jessica niet zo leuk. Dat Mattias en Roxanne in de Handboog kwamen vond zij
heel leuk. Rowantje is immers een heel braaf kindje en ze vindt het superleuk met de kindjes
erbij. “Maar ik mis Ann en Vera wel.” Jessica deed ook mee in het kerstspel. Dit vond zij
superleuk en heeft een zeer mooie rol gespeeld!
In 2018 zijn er bewonersbesprekingen gepland voor Jessica, Lieven, Monique en Wouter

1.2.3. Personeel
De woonbegeleiders van Huis De Handboog zijn Els, Katrien, Veerke, Sara, Vera en Ann.
Katrien was omwille van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof voor haar 2 e zoontje
Oswald langdurig afwezig. Veerke was ook langdurig afwezig. Zij werden vervangen door Sam
en Roxanne. Sara B en Jeroen hebben ook als interimarissen gewerkt in De Handboog.
Mattias en Roxanne zijn de inwonende woonbegeleiders.

1.2.4. infrastructuur
Evaluatie werken 2017
• De living van de Handboog is samen met enkele collega’s opnieuw geschilderd in de
week dat de bewoners op kamp waren
• Er is nieuwe verlichting gekomen zodat er ’s avonds ook fijnere werken (naaien, nagels
knippen,…) kunnen doorgaan aan tafel
• De kamer van Johnny is volledig herschilderd geweest door de medewerkers
• De hal naar de slaapkamers van Wouter en Roel is herschilderd door medewerkers
• Michel en zijn ouders hebben geïnvesteerd in nieuwe meubels voor zijn kamer (bed en
zetel)
• De studio op de Handboog is opnieuw geverfd, bepleisterd, voorzien van tegeltjes bij
de lavabo en er zijn gordijnen geplaatst.
• De fontein is hersteld
• Er is een opfrissing geweest van het keldergat
Geplande werken voor 2018
9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhoud en uitbreiding kippenren
Onderhoud en opfrissing kruidentuin
Sloten vervangen naar winkeltje en bureau opdat we geen aparte sleutel meer nodig
hebben die we niet meer kunnen laten opnieuw maken.
Slot herstellen van medewerkersslaapkamer
We bekijken in hoeverre er buitenverlichting nodig is op de binnenkoer van de
Handboog
We plannen interne brandoefeningen op de Handboog
We voorzien de kast waar de handdoeken inzitten van magneetjes zodat die niet altijd
opengaat
We kijken om een slot te installeren op de deur van de living
We kijken of het mogelijk om een wand in Anna haar kamer te voorzien van een
magneetlaagje voor foto’s of een kurkwand
Onderhoud zinkgat aan de buitenkant op het terras ter hoogte van Johnny’s kamer
Onderhoud chauffage
Afwerking kastje kelder
Onderhoud keuken (beschadigde panelen vervangen)
Nadenken over medewerkersbureau: upgrade? Waar, waarom en hoe?
Onderhoud kamer Wouter Watté
Onderhoud tegels die loszitten ter hoogte van de kamer van Lieven
Onderhoud kamer Aurore
Nadenken over verwarming badkamer boven de living
Onderhoud waterputten (filters)
Onderhoud kamer Aurore
Opfrissing kunstwerken gang slaapkamers

1.3.
Huize De Mil, Sint Annastraat 36 Bottelare. Samenwerking met De Heide –
Zorgdorpen Merelbeke.
Patrick en Thomas hebben zelf gekozen of hebben zelf ingestemd om in deze groepswoning
te wonen en dus ook samen te wonen met andere mensen. (met Eddy en Etienne)
Samenwonen met andere mensen is niet altijd zo eenvoudig en daarom is het goed om
afspraken te maken. Samenwonen wil hier ook zeggen dat iedereen een eigen privéruimte
heeft en dat er ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes zijn. Ook hier is het belangrijk om
afspraken te hebben
We organiseren 1 keer per maand een bijeenkomst met alle 4 de bewoners van deze
groepswoning om naar elkaar te luisteren, gemaakte afspraken te evalueren en aan te passen
waar nodig. Van elke bijeenkomst maken we een verslag. Diane is contactpersoon vanuit
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Christoforus en Sofie ‘t Kint vanuit De Heide. Daarnaast is er overleg met de ouders om goede
afspraken te maken en meer duidelijkheid te krijgen.

THOMAS
Sinds 2017 werkt Thomas ook mee in de keuken. Dit op woensdag en donderdag. Dit vindt hij
super leuk, al kan hij zijn werk in de tuin niet missen! Het zomerfeest vond Thomas een hele
leuke bedoening. Zijn tante en nonkel zijn speciaal van Poperinge gekomen! Het eten vond hij
heel lekker.
PATRICK
Een minder leuk moment in 2017 was voor Patrick dat Wouter Coppieters overleden was.
Gelukkig kende Patrick ook leuke momenten. Het hoogtepunt voor hem was dat hij samen
met Mattias, Anna en Roby naar Rusland is geweest. Dit was een grote wens van hem. De
vaandeldracht is voor Patrick ook heel belangrijk.

2. Werkgemeenschap
2.1.

Houtbewerking De Spie

De hoofdactiviteiten in de Spie zijn hoofdzakelijk dezelfde gebleven in vergelijking met vorig
jaar. Doordat onze bewoners wat ouder worden ligt het accent bij de activiteiten meer op de
beleving dan op de productie.
Er worden houten lepels, schalen en kommen gemaakt. We verwerken kurken tot een
vliegengordijn. Er wordt veel aanmaakhout gezaagd en gekapt. Dan is er de afdeling: “draadjes
trekken”: daar worden oude elektriciteitsdraden ontdaan van hun jasje ter recyclage van de
koper.
Niet te vergeten
zijn de talloze kapstokjes op naam als geboortegeschenkje. Er worden ook vaak kleine
voorwerpen gemaakt zoals sterretjes, hartjes, ronde schijfjes, kadertjes , kerstversiering ,
enzovoort – en dit in samenwerking het handwerk. In de mate van het mogelijke helpt de Spie
ook nog mee met de activiteiten van het seizoen (tuin).
Een deel van de werktijd in de Spie gaat naar het wandelen op dinsdag en donderdagnamiddag
na het vieruurtje.
Er zijn het voorbije jaar enkele nieuwe gezichten in de Spie:
Niels: hij werkt ijverig aan een kurken vliegengordijn. Daarnaast heeft hij ook met Jonas
Struyven, een stagiair meegeholpen aan het maken van een tuinbank.
Anna: stelde al gaande vast dat ze in de houtbewerking geen aansluiting vond.
Pieter: komt graag met zijn begeleidster voor het zagen van aanmaakhoutjes. Hij komt elke
maandagvoormiddag.
In 2018 hopen we opnieuw veel gezellige werkmomenten te mogen beleven in het houtatelier
met gelukkige mensen en mooie resultaten!
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2.2.

De Tuinderij

Tuinieren met de bewoners van de Christoforusgemeenschap blijft een erg aangename
bezigheid. De mooie combinatie van zorg en landbouw draagt kwaliteit in zich. De
biodynamische inslag zorgt voor een verdieping die ook sociaal werkt.
2.2.1. De werkkrachten
Ik krijg de fijne gewaarwording dat we op een vertrouwelijke manier samenwerken. We
ervaren ritme en rust, toewijding en plezier. Zonder routineus te zijn kunnen we allemaal
terugvallen op het ritme van de tuin, dus het ritme van het jaar. Ik ken geen enkele bewoner
die in de tuin komt werken die niet graag in de tuin komt werken. Hier speelt een soort
engagement. En engagement sterkt ons in het willen.
Zeker zijn er ook nieuwe bewoners of nieuwe werkkrachten met een beperking maar die gaan
al even snel op in de tuin. Het is fijn om voor nieuw bewoners een werkplek met iets
universeels in zich, het boeren, aan te bieden. Hier speelt dat landbouw al millennia een
centrale rol heeft in een mensenleven.
2.2.2. Boswerk
Mooie knotwilgen geknot, weeral een pak hout. De ploeg werkt hard. En al gauw hebben we
weer een reuzenhoeveelheid brandhout. Je voelt dat de tuinploeg er erg van geniet. Boer Joris
Vanassche transporteerde het hout van het bos naar de Spie met zijn grote tractor. En wij
gingen als wederdienst twee halve dagen gaan werken op zijn boerderij. Aardappelen
sorteren, hout zagen, takken ophopen. Voor de houtopbrengst hoeft dit werk niet zo groot te
zijn maar voor het vergroten van de natuurwaarde des te meer. Buitenshuis, op een ander erf
gaan werken is deugdoend, helpen werkt en werken helpt.
Boswerk op 't kasteel ter zinkt. We kregen ook via deze weg een pak hout te verwerken. We
kregen het kroonhout van 3 populieren in ruil voor het opruimen. De Familie Verstraete
bouwde het grootste deel van de 2 weideafsluitingen voor het begrazingsproject met onze
schapen. Wij kwamen regelmatig wat verder werken. We zijn nog steeds niet helemaal klaar.
Het is niet evident om ons te concentreren op een andere site. Ik had dat onderschat.
Ondermeer leverbot is een probleem bij het begrazen met schapen. We zoeken naar een goed
evenwicht en naar een goede begrazingstechniek, de investering van ongeveer 1000 Euro is
reeds gemaakt door Christoforus en de familie Verstraete.
Opruimen oude boomgaard Bosstraat Munte, in ruil voor 4 mooie fruitboomstammen
ruimden we de tuin daar op. We houden de 2 holle stammen achter voor het bouwen van een
natuurlijk bijenhuis, in samenwerking met Jef Wijnants.
2.2.3. Paddenschermen.
Opbouw in de zink voor 1 februari. De actie opzetten, opvolgen en weer afbreken. De
opvolging van de paddenoverzet door het opzetten van een lijst voor tweedagelijkse controle
van de emmers; Controle door de handboog, Christoforus en lieve buurtbewoners. Heel
plezant om zo'n verweven actie te doen. Met gemeente, natuurpunt, buurt...
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2.2.4. Tuinwerk
In februari gingen we al aan de slag met de serreteelten, zodat we begin juni al wat erwten en
wortelen hadden. Ook het binnen voorzaaien van prei, selder, tomaat, paprika en aubergine
kan van start.

Na de eerste bodembewerkingen en het opvoeren van compost eind maart gingen we
aardappelen en bloemkool planten, ook de eerste bladgroenten en wortelen worden gezaaid.
April was gunstig, droog en vrij fris in het algemeen. Alhoewel een zeer koude ochtendvorst
veel schade veroorzaakte in het kleinfruit. Als bij wonder bleken de appel- en perelaars
beschermd. Mogelijk omdat we hun stammen witten met boompap wat door warmtereflectie
de bloei verlaat. De eerste bladgroente kwam de keuken binnen eind april.
Mei bracht wat zachtere temperaturen maar bleef droog en schraal. Het zomerde wel al wat
en op 't eind van de maand hooiden we de boomgaard. De nieuwe aardappelen uit de serre
vormden de eerste oogst van eerder vaste groenten.
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Juni te droog. Gelukkig bergt de bodem van de moestuin veel water, door jarenlange
humusopbouw vormt een eerder droge periode geen probleem. De sla is wat kleiner, de
spinazie wordt vroeg geoogst. We genieten van langdurig droog weer, ik hoor er dan nog
niemand over klagen.
Juli droogdroog. Ook hier beginnen we toch bepaalde teelten te beregenen We graven een
meters diepe put op de weides van de zink, een schapenwaterput. We zetten er een pomp
om niet voortdurend met water te hoeven sleuren. Helaas door de droogte een schaap
verdronken in modder. Het beest dacht vermoedelijk een drooggevallen stuk vijver over te
steken en zakte weg in de zwarte modderprut.
Augustus regenzegen, nateelten en oogsten. We werken samen naar een mooie tuin een
zomerfeest bezoek waardig.
September verlof en vochtig, nateelten, veldsla. Michael brengt ons weer zon maar ook vocht
en vertering. Er worden veel nateelten gezaaid en geplant, de serre staat vol.
Oktober zonnig en compost. Er verschijnt een reuzendier achteraan in de tuin, het kauwt en
wordt heet, het dampt en wordt zwart, de composthoop vergult ons tuinafval.
November. Nog even zacht en herfstlicht; al snel verguurt het en op het eind van de maand
krijgen we de eerste sneeuw. Met veel plezier gaat de tuinploeg rond voor 11.11.11 en ruimen
we de tuin van de buurvrouw op want het is Sint-Maartens tijd.
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December, nat en zacht, rustig aan, winterslaap. Weer hout cadeau van kasteel ter Zinkt.
Hopla 6 kuub abelenhout. Tijd om eens iets terug te doen.
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2.2.5. Plannen 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herwerken randen van de moestuin, geïntegreerd met nieuw poortje en
toegankelijkheid remorque tot achteraan.
Aanplant van 60 lm nieuw kleinfruit.
Tuinmeubilair in robinia.
Samenwerking met Familie Verstraeten, Kasteel ter Zinkt, 1 maal per maand.
Voortdurend aanvoer van verse groenten voor beide keukens jaarrond.
In vertrouwen 2 maand ouderschapverlof nemen.
Bijscholen in het biodynamisch tuinieren.
Behalen van kettingzaag attest, verplicht vanaf volgend bosseizoen.
Vellen en verzagen van 3 forse Amerikaanse eiken, mobiele zagerij.
Platform voor natuurlijk bijen houden, eventueel cursus. Tentoonstelling in de Pastorij
van Munte
2.3.

Het handwerkatelier

2017: alweer vloog dit jaartje met een razende snelheid en nam ons mee in zijn vlucht ....
Ritme en tijd zijn een heel bijzondere gegevenheid binnen het werkgebied. Enerzijds is het
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handwerk voor de bewoners een vredige plek waar ze in rust de tijd kunnen nemen om
geconcentreerd bezig te zijn met het werk. Anderzijds vliegt de tijd in het handwerk meestal
zeer snel – té snel – voorbij!

De grootste veranderingen in het voorbije jaar zijn wel de twee nieuwe bewoners die hier
‘voet aan grond’ zetten: zowel in de woongemeenschap als in de werkgebieden: Niels en Anna.
Het is verfrissend en uitdagend deze jonge mensen te mogen verwelkomen en begeleiden op
het gebied van het werk: het zoeken naar wat hen kan boeien in het werk – het ontdekken
van hun kwaliteiten - het aanleren van een goede werkhouding – het bouwen aan vertrouwen
– het groeien in verbinding.
Bij Anna werd het inwerken wat doorkruist door de vele repetities van het toneel waarin ze
meespeelde maar nu dit achter de rug is kunnen we het werk weer verdiepen. De ideeën zijn
er zeker al en ook de handigheid! Anna heeft zin voor vorm en kleur en is graag creatief bezig.
Het belooft een fijne samenwerking te worden.
Bij Niels is het zoeken naar een evenwicht tussen inspanning en de rust die voor hem zo
belangrijk is. Niels staat open voor het aanbod
in het handwerk en geniet van de activiteit
zeker als ze individueel begeleid wordt.

19

Daarnaast zijn er nog twee nieuwe gezichten op maandag in het handwerk: Pieter Tavernier
en zijn begeleidster Marjolein. Zij kunnen zich goed vinden in de activiteiten. Pieter heeft er
zijn vaste werkjes: kaarden – vilten – rijgen – wolwassen.
Een tweede verandering was de wissel in de werkbegeleiding
op woensdag: Karin ging in augustus in verlof en Marjorie nam
met veel bezieling het handwerk over. Haar nieuwe inbreng is
verfrissend!
Dit jaar is er in het handwerk weer veel bijzonder mooi werk
geleverd waarvoor een dikke dankjewel aan de inzet van onze
bewoners! Met veel ijver werd er geweven, gebreid, gevilt,
genaaid en ook kaarsen gedompeld en gegoten! Er werd van
alles ‘geschapen’: kabouters – bloemen – paddenstoelen –
kerstkaarten – kerstboompjes – vissen en zeepaardjes –
schaapjes – sterrenkindjes – kippen en haasjes – een
speeltapijt - een warm dekentje – babytruitje en sokjes –
vogelhuisjes – zakjes en handtasjes – regenwolken – een
slakkenkoersspel – wandtapijten – halssnoeren – slingers –
enz.
Verder was er dit werkjaar bijzonder veel vraag naar de wollen vloertapijten. De lijst van
bestellingen groeit nog steeds. Het wordt wekelijks een hele karwij om de ruwe wol (waarvoor
dank aan Tony) te kaarden – te wassen en voor te bereiden voor het weven. Voor het kaarden
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doen we graag beroep op jonge sterke krachten. Zo kaarden Brecht en Niels regelmatig samen
met een stagiair(e). Ook Pieter kaardt elke
week samen met Marjolein (zijn begeleidster).
Voor het wassen van de wol mogen we
rekenen op Jessica of Monique of ook wel
Pieter of Brecht samen met een begeleider.
Voor het weven hebben we versterking
gekregen: vroeger was vooral Brecht de
stuurman van
het
weefgetouw –
en nu weeft
ook
Dirk
tapijten: een intense oefening in aandacht! Niels is onze
jongste
schacht achter
het getouw:
met nu nog
intense
begeleiding
hopen we dat
hij stilaan leert
het helemaal zelfstandig te doen! Brecht krijgt
zodoende de tijd om ook zijn grote
breivaardigheid tentoon te spreiden.
De andere weefgetouwen worden gebruikt
door Saskia die met veel geduld en precisie weeft – en door Jessica die vorig jaar leerde weven
en helemaal blij wordt van deze activiteit. Vooral leuk is het weven met wol die verloopt van
kleur: dat zorgt voor leuke effecten. Zij weven tafellopers of stof voor een handtas of een
kussen.

De kaarsenhoek werd vroeger altijd trouw
bemand door Aurore. Sinds zij minder in het
handwerk komt hebben Saskia en Patrick de
opvolging verzekerd. Zo konden we tegen de
advent – en kersttijd de nodige kaarsen
dompelen!
Het breken
van

kaarsbrokjes voor de gietkaarsen is dan weer het werk van
Joke en Caroline. Dank zij hen is er altijd een mooi
assortiment in het winkeltje.
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We zijn dankbaar dat mensen het werk vanuit het atelier zo
waarderen. Dit konden we vooral merken aan de goede
verkoop van de producten op het zomerfeest, in het winkeltje
(zeker in de zomer door de kampeergasten) en nu ook in de
kerstverkoop in de pastorie van Munte.
In het handwerk staat nu ook
een hometrainer. Die is voor
Ann Peeters die regelmatig de
beentjes los fietst met zicht op
de poezen in de tuin! Is er een betere stimulans?
De plannen voor het komende jaar:
Enkele bewoners verder inwerken in nieuwe vaardigheden.
Blijvend op zoek gaan naar mooie producten die onze
bewoners motiveren en het assortiment verrijken.
Misschien nog eens op viltcursus met de bewoners want daar
is vraag naar. Verder hopen we dat ook in het komende jaar
onze bewoners zich even ijverig en enthousiast mogen inzetten zoals vorig jaar – dat de sfeer
er gezellig en goed mag blijven – dat het werk ons steeds weer uitdaagt om te groeien en te
verfijnen in vaardigheid.

2.4.

Keuken

2.4.1. Keuken Christoforus
Vorig jaar werd onze keuken in een nieuw jasje gestoken. Ze is ondertussen goed ingewerkt,
en een plezier om in te werken.
Dit jaar zijn we goed gestart en konden we twee nieuwe bewoners verwelkomen, namelijk
Niels en Anna. Die vonden uiteraard ook hun plaatsje in de keuken.
Niels is al goed geacclimatiseerd, en is een vaste waarde in de keuken. Op donderdag vormen
we in de keuken een echte mannenploeg, met Niels, Michel en Thomas. Aan de babbels is dat
goed te merken! Sinds kort werkt Michel niet meer in de kelder, en neemt Niels stilaan deze
taak over. Michel als senior-keukenmedewerker, neemt Niels onder zijn hoede, om hem op te
leiden tot een volwaardige kelderman.
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Op woensdag is Anna de keukenploeg komen vervoegen. Zij houdt heel erg van koken en van
lekker eten. Ze maakt voor ons regelmatig een lekker gebak als vieruurtje.
De samenwerking met de tuin verloopt prima. Thomas, de tuinman, vergast ons elke dag met
krakend verse groenten. We hadden dit jaar een super goede oogst. Prei, wortelen, pastinaak,
rode biet, tomaten; we hadden het in overvloed. Ook heel veel lekkere groene kruiden zoals
basilicum, kervel, peterselie. De grote hoeveelheid boontjes belandde in de diepvries, waar
we tot het einde van het jaar van konden smullen. Onze groothandel heeft het ook gevoeld
en is dit jaar niet rijk van ons geworden!
We hopen volgend jaar op hetzelfde elan te kunnen doorgaan.
2.4.2. Keuken de Handboog
Voilà het eerste jaar in ons ‘nieuw systeem’ zit er alweer op. Maar het is bijna alsof het nooit
anders is geweest. De nieuwe ploegjes zijn al helemaal geroutineerd en met zijn allen vormen
we een fantastisch team die elke dag van de werkweek een mooi, gevarieerd en lekker maal
op tafel kan zetten.
Op maandag houden we het een beetje rustig in de keuken. We zijn maar met twee, en we
hebben iets minder tijd omdat we met zijn allen eerst naar Christoforus gaan voor de
weekopening. Maar het weekend is dan net achter de rug en dus is het niet zo erg als we een
beetje eenvoudiger koken.
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Dinsdag is altijd fijn. Saskia en Lieven werken goed en nauwkeurig door maar er is ook altijd
tijd voor een mopje, een liedje of gewoon, een babbeltje.
Op woensdag is het vollen bak. Thomas zorgt ervoor dat iedereen goed wakker blijft en ook
in 2017 heeft hij getoond dat hij best wel zijn steentje kan bijdragen in huis, en niet alleen
daarbuiten! Caroline en Michel zijn wat beheerster maar werken zeker niet minder hard!
Op donderdag, ja, de donderdagen waren af en toe wel een uitdaging voor Joke. Zeker de
tweede helft van het jaar. Aurore was in ziekenverlof en Anna moest om de haverklap naar
haar toneelrepetities. Die drukke periode is gelukkig voorbij en we starten 2018 vol goede
moed, lekkere ideetjes en veel, heel veel witloof!
De vrijdag kookt Mattias op de Handboog. Dan is het een komen en gaan in de keuken want
alle keukenhulp gaat afwisselend ook naar het koor op de vrijdagvoormiddag.

2.5.

Het huishouden

In het huishouden proberen we de bewoners huishoudelijke vaardigheden aan te leren of hen
te stimuleren om deze vaardigheden zo goed mogelijk te onderhouden. Een goede
ergonomische houding is hierin heel belangrijk.

Het werk in het huishouden wordt verdeeld onder de woonbegeleiders. In Christoforus is dit
4.5 dagen in de week. In de Handboog werken we sinds september 2016 3.5 dagen in het
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huishouden. Sinds de vernieuwing van de uurroosters komt er meer volk over de vloer in de
Handboog in vergelijking met vroeger waardoor ook het werk in het huishouden groeit.

Roos is in vaste dienst voor herstel en naaiwerk en voor poetswerk in beide huizen. Roos
neemt ook de verantwoordelijkheid op voor het beheer van de opslagkelder. De
seizoenszolder zit ook onder de hoede van Roos. Maria doet thuiswerk voor Christoforus, ze
maakt geschenkverpakkingen, linnenzakken, vult de voorraad zakdoeken aan en maakt
keukenschorten. In de Handboog komt Roos één keer per maand langs.
Zowel in Christoforus als in de Handboog is er een aparte was en strijkruimte. Er zijn in beide
huizen een wasmachine (in Christoforus semi-industrieel) en droogkast, waslijnen,
wasmanden en strijkijzers. Elke bewoner heeft een eigen mandje waar het gewassen en
geplooide of gestreken goed in terechtkomt. Poetsgerief is ruimschoots voorhanden.
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3. Het culturele leven
3.1. Sociaal leven en cultuur
3.1.1. Interne en externe vorming
Interne vorming
Door het nieuwe uurrooster is er in 2017 geen plaats geweest voor interne vorming.
2018 wordt het jaar waarin we opnieuw de draad op)ikken met de vorming: seksualiteit
en relaties en afvalverwerking staan dan op het programma.
Geplande reizen met externe organisaties
Roby
Monique
Lieven
Johny
Saskia
Roby
Anna
Jessica
Dirk
Monique
Anna

2/12/2017
15/3/2018
17 tem 19/7/2018
17 tem 19/7/2018
17 tem 27/7/2018
21 tem 28/7/2018
26 tem 29/7/2018
30/7 tem 3/8/2018
3 tem 5/8/2018
20 tem 24/8/2018
24 tem 26/8/2018

VONX Ontmoeten
VONX natuur
VONX Oostkamp
VONX Oostkamp
KVG Trois-Ponts
Cerevam Salou
VONX Bouchout
VONX Malle
VONX Antwerpen
VONX Knokke
VONX Oudenaarde
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Roel
Wouter

26 tem 31/8/2018
26 tem 31/8/2018

Recreas Maldegem
Recreas Maldegem

Cindy en Patrick hebben nog geen kamp kunnen kiezen, hun boekje moet nog toekomen.
Thomas, Niels, Aurore, Caroline, Ann, Tonny en Michel gaan met hun ouders op vakantie of
doen uitstapjes thuis.
Freddy doet zijn vakantie op Christoforus.
Joke gaat naar zee met Annelies, Tinneke en Christine.
3.1.2. Koorzang
Sinds de invoering van de nieuwe uurrooster in 2016 werken we met verschillende groepjes
in het koor: de vrijdagvoormiddag kunnen vier groepen deelnemen aan het koor. We kunnen
heel wat meer doen in de verschillende groepjes. De eerste groep is niet zo’n zanggroep en
daar durven we sneller iets muzikaal doen. Ook lukt het om op een voormiddag een nieuw
lied in te oefenen, doordat we het veel kunnen herhalen in de verschillende groepjes.

Met St Maarten wilde Eva al lang iets doen met het koor, maar steeds kwam er iets tussen.
Dit jaar lukte het! We zijn gaan zingen in WZC De Zilvermolen in Zwijnaarde. Onze vroegere
buurman Maurice woont daar nu en we zongen een St Maarten en herfstrepertoire voor hem
en de medebewoners. Tonny was er natuurlijk ook bij en Peter Ampe is ons koor ook terug
komen ondersteunen. De bewoners zagen er terug piekfijn uit met hun intussen bekende
27

‘koor-klederdracht’.
Het was een blij weerzien met Maurice, maar ook emotioneel voor hem. Nadien werden we
getrakteerd op cake en koffie, dat ging er bij de meesten goed in!
Het zou leuk zijn als we volgend jaar terug iets kunnen brengen met het koor, maar er zijn nog
geen concrete plannen.
3.1.3. Culturele jaarkalender 2018
Nieuwjaarsdag 1 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie Christoforus 5 januari 2018
Driekoningen 6 januari 2018
Maria lichtmis 2 februari 2018
Zottenavond 13 februari 2018
voorjaar 2018: “Komen Lezen”, in samenwerking met Bibliotheek Merelbeke: elke dinsdag in
de Handboog
Apolloniakermis 11 februari 2018
Hutsepot 4 maart 2018
Palmpasen en paassfeer op het munteplein 25 maart 2018
Goede vrijdagviering en Lentewandeling 30 maart 2018
Pasen 1 april 2018
Reuzenmeifeest Munte mei 2018
Ardennenreis huis Christoforus en huis de Handboog: 22 mei tot 28 mei 2018
Onze Lieve Heer Hemelvaart: dauwtrip 10 mei 2018
7de Europees Bewonerscongres Belgrado (Servië) 31 mei tot 3 juni 2018
Sint Jansfeest: 23 juni 2018
Zomerfeest 2 september 2018
Muntekermis september 2018
Michaëlsfeest 29 september 2018
Herfst in Munte oktober 2018
Sint Maarten 11 november 2018
Adventsviering: 1ste maandag in de advent bij de dagopening: maandag 26 november 2018
Sinterklaasfeest 6 december 2018
Kerst in Munte december 2018 tot januari 2019
Kerstspel 22 december 2018
Kerstfeest 24 december 2018
Oudejaar 31 december 2018
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Cultuur met een Grote C!
3.1.4. Communicatiekanalen
Elk jaar verschijnen er 4 nummers van de Yggdrassil waar bewoners, medewerkers, ouders en
vrienden van de Christoforusgemeenschap iets in kunnen schrijven. De recentste activiteiten
van de Christoforusgemeenschap zijn erin terug te vinden evenals seizoensgebonden
verslagenen verhalen. Ouders, medewerkers, en vrienden van de Christoforusgemeenschap
krijgen alle per post een exemplaar van de Yggdrasil.
De Christoforusgemeenschap heeft ook een website: www.christoforusgemeenschap.be waar
de recentste activiteiten op terug te vinden zijn. Vera staat in voor het onderhoud van de
website.
3.2. Middelen
Waar en wanneer de feesten en jaarfeesten vallen verschilt zeer sterk. Sommige feesten
kunnen opgenomen worden in de dagelijkse werking. Andere vragen extra mankracht, dat
betekent deelname op vrijwillige basis van medewerkers, familie en verwanten, buren,
vrienden, sympathisanten.
Voor de hutsepot en het zomerfeest kunnen we jaarlijks rekenen op vele trouwe vrijwilligers.
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Voor het Zomerfeest en de Hutsepot zijn 2017, 2018 en 2019 overgangsjaren. We proberen
opvolging, doorstroming, verjonging te vinden voor het organiseren van deze twee
evenementen die Christoforus organiseert. Thomas en Mattias stappen mee in het team
Diane) van de Hutsepot. Sara, Mattias en Els nemen mee het zomerfeest op samen met
Roland, Diane, Ann en Vera. Roxanne helpt mee met Roland het kerstpel dragen en regisseren.

Sommige feesten gaan door in andere lokalen, die al dan niet gehuurd moeten worden. Zo
gaat de hutsepot door in de parochiezaal, zaal Patro, in Bottelare. Het Sint-Jansfeest gaat door
in de tuin van de Handboog. Het Zomerfeest gaat door in de gehuurde tent in de weide van
Christoforus. Het kerstspel gaat door in de kerk van Munte. Materiaal wordt zoveel mogelijk
ontleend bij gemeente of provincie.
Wat we verder belangrijk vinden met betrekking tot het culturele leven op de
Christoforusgemeenschap is de inbedding in het dorp, Munte: de belangen van de bewoners
van de Christoforusgemeenschap aankaarten in het Bewonersplatvorm Munte en de
samenwerking met de Muntenaar. Tot slot blijven we actief het Fonds Cultuurparticipatie
inschakelen teneinde de kosten van de entreekaarten voor vb. toneel, uitstappen, musical, en
dergelijke mee te helpen dragen.
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4. Ondersteunende diensten
4.1. Medische en paramedische diensten
Medisch
Voor het jaarlijks medisch onderzoek doen we beroep op het Therapeuticum in Gent bij Dr.
Marnix Schaubroeck. Dr Marnix is deeltijds beginnen werken waardoor we nu ook beroep
doen op Dr. Helena Maryns van Therapeuticum Dit is een artsenteam dat werkt vanuit de
antroposofische visie. Ook de medische behandelingen gaan grotendeels door in het
therapeuticum. Tenzij bewoners via hun ouders een eigen huisarts hebben. Diane neemt de
coördinatie van het medische op zich.
Er komt een psychiater ter plekke: Dr. Paul Derkinderen. Sommige bewoners hebben een
eigen psychiater die ze extern consulteren. De coördinatie hiervan neemt Ann op zich.
Paramedisch
We doen beroep op externe paramedici die ter plaatse komen: logopedist Tom Steeland,
kinesist Lieven Decorte, medische pedicure Patricia Matthyssens en diëtiste Ilse De Backer.
We gaan eveneens op verplaatsing naar een kinesitherapeut, osteopaat en allerhande
medische specialisten zoals orthopedisten, gynaecologen, dermatologen, tandarts, enz… ook
dit wordt georganiseerd en georkestreerd door Diane.
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4.2. Kunstzinnige vorming
Dit jaar zijn we bezig geweest met verdieping.
Er is de keuze gemaakt om in langere periodes te gaan werken d.w.z. dat de bewoners nu
gedurende 4 maand eenmaal per week komen aan één stuk. Dit kan variëren van 1u15 tot een
ganse voormiddag. Ieder jaar komt iedereen aan bod. Sommige bewoners blijven heel het jaar
door komen.
Telkens beginnen we met een kwartiertje vormtekenen en gaan dan over naar nat in nat
schilderen.
Bij het vormtekenen ligt het accent op het versterken van het etherlichaam. Dit doen we door
te tekenen op niveau van de bewoner. Dit kan gaan van ingewikkelde vormen tot eenvoudig
lijnenspel.
Bij het nat in nat schilderen gaan we kijken naar de natuur en de jaarfeesten.
Zo maken we schilderwerkjes over de advent, kerstmis, carnaval, de winter, herfst enz.
We leren het verschil kennen tussen de seizoenen en leren de inhouden kennen van de
seizoenfeesten. Het schilderen gaat als volgt: in begin wordt er gericht gewerkt, dit gaat dan
over de lange penseelstreek en het loslaten van de verf, zodat we de sfeer van de schildering
ademend opzetten. Dan gaan we over tot gerichte vorm, dit vraagt dat de bewoners hun IK
aanspreken en daarna mogen ze in de schildering zelf figuren en vormen vanuit hun eigen
fantasie bijschilderen.
Er waren dit jaar ook wat extra’s: één bewoonster ging de uitdaging aan om een
gezelschapsspel te maken voor het Michaelfeest en heeft hiervoor een draak geschilderd. Ook
wilde zij de affiche voor het kerstspel maken en dit is tot een resultaat gekomen dat mag
gezien worden.
Voor de bewoners die een ganse voormiddag komen, werken we na de soeppauze onder het
afdak van de schuur. Daar zijn we aan het beeldhouwen. We werken in albast, zeepsteen en
blauwsteen.
De hardheid van de stenen zijn aangepast aan de bewoners, dat gaat van omgaan met veel
weerstand tot fijn gericht kappen en raspen. Ook leren we kijken wat deze steen nodig heeft
om iets moois uit te stralen.
We hebben ook het genoegen gehad om 2 kunstwerken te verkopen aan de culturele dienst
van Merelbeke. Deze werken waren voor de 2 ambassadeurs van Merelbeke in het jaar
2017/2018, Frank Dierens en Han Solo.
Evaluatie van de plannen van 2017
• De kunstzinnige ruimte in orde maken gemaakt. Boven de lavabo zijn er steentjes
geplaatst die een landschap weergeven. Ook de muren en plafond zijn geschilderd en
gesluierd. Nu maar hopen dat het plakwerk blijft zitten in de nok van het dak.
• Dit jaar komt Marie-José Vanhoecke als vrijwilligster de woensdagvoormiddag helpen.
Dit is een mooie cadeau dat maakt dat we meer individueel gericht kunnen werken.
• Dit jaar is er tijdens één van de teamvergaderingen een korte uiteenzetting geweest
over wat en waarom kunstzinnige vorming.
• Het is niet gelukt om naar een tentoonstelling te gaan.
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Plannen voor 2018
• Nog meer gericht aan de slag gaan. Eventueel elders gaan beeldhouwen dat we meer
gerief kunnen gebruiken.
• Er werk van maken om naar een tentoonstelling te gaan.
• Blijven zoeken naar een evenwicht tussen mooie resultaten en proces gericht
4.3. Heileuritmie
Met Mia Lemaitre. In het voorjaar ging er een kleine cyclus heileuritmie door. Anna en Aurore
kregen gedurende enkele weken heileuritmie in de Handboog. In het najaar ging Mia zowel
op Christoforus als in de Handboog aan de slag met groepjes: in de handboog kregen Lieven,
Michel, Johnny en Joke heileuritmie op donderdagvoormiddag. Na de soeppauze deden Cindy,
Roel en Dirk heileuritmie met Mia op Christoforus.
De oefeningen zijn zo opgebouwd dat ze hygiënisch-therapeutisch werkzaam zijn. We werken
vaak met gedichten die passend zijn voor het jaargetijde of met spreuken die een orthoagogische waarde hebben.
Als hulpmiddelen hebben we de koperen staven, voetrollen en bollen. Zelfs de houten bollen
die in De Spie gemaakt worden gebruiken we om het ritme van de gedichten te leren kennen.
Er worden veel oefeningen gedaan met de benen en de voeten. Sommige van de bewoners
kunnen zelfs oefeningen hebben waarbij kleine sprongetjes worden gedaan. De vloer is koud
en hard, gelukkig hebben we een tapijt.
In 2018 zijn er nieuwe periodes ingepland waarin bewoners die in 2017 geen heileuritmie
kregen ook aan bod kunnen komen.

4.4. Logistiek
De logistieke dienst zorgt voor het herstel en onderhoud van de infrastructuur. Dit kan gaan
over grotere infrastructuurwerken zoals verven en behangen, afwerken van ruimtes met
houten platen, betonneren van bergingen, aanleggen van paden met klinkers. Het kan ook
gaan over klein herstel en onderhoud zoals lekkende kranen, enz…
Marc is deeltijds klusjesman van de Christoforusgemeenschap. Hij heeft de beschikking over
een eigen werklokaal met de nodige materialen en machines.
Sommige opdrachten overschrijden dit werk, door de vaardigheden die vereist zijn of door de
grootte van de werkzaamheden. Hiervoor wordt dan beroep gedaan op stielmannen of op de
bouworde.
4.5. Administratie
Evaluatie van de plannen 2017:
•
•

Sinds begin 2017 worden de verblijfsfacturen opgesteld in termen van woon- en
dagondersteuning. Dit is een overstapmaatregel die gehanteerd mag worden tot
uiterlijk 2020 wanneer de woon- en leefkost verplicht wordt.
Een uitgebreide kostprijsberekening is nog steeds in bewerking.
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•

Jeroen heeft Elen vervangen t.e.m. september 2017. Intussen is Elen opnieuw
beschikbaar voor alle vragen ivm facturatie en administratie.

Plannen 2018:
•
•

•

Er wordt, zoals gezegd, verder gewerkt aan een uitgebreide kostprijsberekening die
meer inzicht hoopt te verwerven in de betaalbaarheid van onze zorg voor een
voorziening in transitie.
Uit deze kostprijsberekening zullen ook de exacte bedragen rollen die omschreven
zullen staan in de Individuele Dienstverleningsovereenkomsten. Het gaat dan zowel
over de bedragen voor woon- en leefkosten als de bedragen voor de
persoonsvolgende financiering.
De administratie neemt opnieuw deel aan heel wat vormingsdagen en workshops
zodat wij up-to-date blijven met de vele veranderingen in ons zorglandschap.

4.6. Digitalisering

We hebben in 2017 verder kunnen werken met One-drive, het programma dat ons toelaat om
op de pc’s van de Handboog, Christoforus, de bureau,… bestanden te delen.
Daarnaast zijn de plannen om de agenda en rapportage te digitaliseren concreet geworden.
Er gingen twee infosessies voor medewerkers door op Christoforus met als doel de
medewerkers vertrouwd te laten worden met het programma waarmee we de digitale agenda
en rapportage ondersteunen (Outlook). Vanaf 1 januari 2018 gaan de agenda en rapportage
van de Handboog digitaal. Op Christoforus gaat de agenda vanaf 1 januari eveneens digitaal.
In een tweede fase gaan we in 2018 van start met digitale rapportage op Christoforus. De visie
van de Christoforusgemeenschap in gedachten houdend proberen we aandacht te besteden
aan het bewust hanteren van digitale media. Daartoe zijn er richtlijnen geformuleerd
betreffende het gebruik ervan.
In 2018 gaan we een tablet aanschaffen om de agenda voor te lezen in de ochtendspreuk.

5. Beleid
5.1. Kwaliteitsbeleid
Evaluatie van de plannen 2017
In 2017 was de focus in de samenwerking met de externe coach gericht op de dynamiek in
het team.
Plannen 2018
-In samenwerking met externe coach de transitie van de organisatie verder uitwerken.
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-De visie en procedure betreffende grensoverschrijdend gedrag uitwerken.

Driegeleding
5.2. Bestuur
5.2.1 Beleidsplannen VAPH
Het voorbije jaar 2017 hebben we geleidelijk aan het systeem van PVB verder uitgewerkt. Voor
deze omschakeling van zorg heeft de Christoforusgemeenschap gebruikt gemaakt van
infosessies georganiseerd door VAPH en SOM. In het kader van de overstap naar PVB werd
eind 2017 weer een belangrijke stap genomen. Samen met VAPH werden een aantal
technische correcties doorgevoerd om de reeds toegekende PVB aan te passen aan de
werkelijke situatie.
De lancering van PVB in 2017 heeft gezorgd voor een alerte opvolging in dit vernieuwende
zorglandschap. De verdere uitrol van het nieuwe systeem PVB stelde
de
Christoforusgemeenschap, bewoners/ouders – voogden voor grote uitdagingen. Op
geregelde Gebruikersraden gaven we uitleg over de invoering van PVB, gaven we de stand van
zaken en beantwoordden we vragen die leven bij de ouders/voogden.
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De Gebruikersraad – ouder/voogdbijeenkomsten binnen onze gemeenschap waren erg
belangrijk. De weg naar een goede en juiste besteding van een PVB is echter nog erg hobbelig.
Soms duiken er allerlei vragen en verhalen op waarvan we ons afvragen: Is dit nu echt waar?”
Perspectief 2020 is geen einddoel op zich, maar toch wel een mijlpaal.
5.2.2. Bewonersbeleid:
Veranderingen in de zorg
In de loop van de jaren is de zorgvisie binnen de Christoforusgemeenschap beschreven. Het is
een visie die zich gedurende de afgelopen 30 jaar in Munte heeft ontwikkeld, geïnspireerd
door de antroposofie. Maar ook nu en in de toekomst wordt de zorgvisie verder ontwikkeld.
Zij kan daardoor springlevend zijn in deze tijd en een antwoord geven op maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals vraagsturing, gelijkwaardigheid, integratie en volwaardig burgerschap.
De zorgverlening aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking – op deze visie
gebaseerd – wordt sociaaltherapie genoemd. Vanuit de sociaaltherapie willen wij de deuren
open zetten en bekendheid geven aan onze zorgvisie.
De bewoners in onze sociaal-therapeutische huizen worden niet alleen ouder, sommige
bewoners hebben een complexe problematiek, fysieke of psychische/sociale beperkingen. Als
we willen dat ze een volwaardig menselijk bestaan kunnen leiden, dan moet daar een speciaal
beleid voor ontwikkeld worden. Dat kan gaan over woonomstandigheden, begeleiding,
stimulering, financiën, externe coaching enzovoort.
Het leven in de woonhuizen: is de huisvesting geschikt voor de ouder wordende bewoner en
de eventuele lichamelijke beperkingen die kunnen ontstaan, hoe zal de personele bezetting
er uit moeten zien?
Het werken/dag invulling; hoe organiseer je de dag, hoe behoud je de structuur en het ritme,
hoe regel je inzet van deskundig personeel?

Evaluatie van de plannen 2017
Het interne overleg met de bewoners ondersteunen, dit is blijvend. Dit gebeurt in de huizen
in de vorm van huisraden, om de drie weken een bijeenkomst met alle bewoners en dagelijks
is er een overleg bij de dagopening. Er zijn ook verschillende bewoners die wekelijks een
individueel gesprek hebben met hun mentor. Allen worden ze opgevolgd door hun mentor,
die het dagelijkse reilen en zeilen in het wonen en in de sociale contacten onderhoud en door
hun coach die de dagondersteuning in de werkgebieden opvolgt.
De verschillende huizen blijven ondersteunen en voldoende begeleiding voorzien. Daar er nu
ook in Huis De Handboog continu begeleiding is voorzien, kan er beter worden ingespeeld op
de noden van het moment, bvb bij ziekte van een bewoner.
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Huis De Mil wordt beter opgevolgd doordat we deelnemen aan de maandelijkse
huisvergaderingen en een buurtbijeenkomst te organiseren.
In
2017 is er voorbereidend gewerkt aan het opstellen van
dienstverleningsoverkomsten”.

“Individuele

Samen met de dienst PWA van de gemeente Merelbeke zijn de noden voor uitbreiding van
het sociaal netwerk van de bewoners in kaart gebracht. Daardoor konden 2 bewoners al
beroep doen op een vrijwilliger die met regelmaat kwam voor hen. Het statuut van de PWAvrijwilligers staat wettelijk ter discussie. Vraag is of we nog beroep op hen kunnen doen in
2018.

Plannen 2018
•
•
•
•
•
•

Het interne overleg met de bewoners ondersteunen, dit is blijvend.
De continuïteit van begeleiding voorzien in Huis Christoforus en Huis De Handboog.
Huis De Mil blijven opvolgen door het deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen.
Opstellen individuele dienstverleningsovereenkomsten, volgens de regelgeving als
‘vergunde zorgaanbieder’.
Verzorgen van de contacten met externe organisaties waar sommige bewoners hetzij
een vorm van begeleid werk kunnen doen, vorming volgen of deelnemen aan
aangepaste reizen.
De relatie met externe experten onderhouden.

5.2.3. Personeelsbeleid:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerntaken en functieomschrijving van Ann, Vera, Diane en Roland werden in kaart
gebracht om in 2017 deze taakverdeling in beweging te brengen.
De functie van Mattias zal zich verder moeten ontwikkelen naar mee helpen opstellen
van handelingsplannen.
De Raad van Bestuur heeft geluisterd naar teamleden omtrent hun ervaringen met de
veranderingen, hun bezorgdheden. RvB toonde hun betrokkenheid met de bewoners,
medewerkers, en hun initiatief in dit veranderingstraject.
RvB werkt aan vernieuwing (verjonging) voor dit “bestuur”!
Personeel: veroudering brengt hogere kosten vanwege anciënniteit en verminderde
arbeidsuren vanwege de leeftijdsgebonden arbeidsduurvermindering in onze sector.
Daarnaast zitten we midden in de transitiefase van het systeem van erkenningen naar
Persoonsvolgende Financiering. Dit heeft heel wat werk met zich meegebracht. Vooral
de splitsing tussen woon/leefkosten en zorgkosten vraagt nog heel wat aandacht.
Nood aan functioneringsgesprekken is er. Het is de bedoeling om op termijn het type
‘functioneringsgesprek’ nieuw leven te geven - in een perspectief van mensen laten
doorgroeien, verantwoordelijkheid geven.
Vorming in 2017:
✓ Medewerkersdag mmv Marijke Theunis
✓ Internationale conference in Dornach (ch) ‘Das Ich in Leib und Welt’.
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✓ Studie rond Bomen – verwantschappen van boomsoorten opnieuw bezien en
beleefd.
✓ Ontmoetingsdag in Talander Arendonk. Oefenen werkwijze cliëntbespreking!

Evaluatie van de plannen 2017
•
•
•
•

•
•

•

Functioneringsgesprekken blijven doorgaan.
Verder werken aan de transitie van pionieren naar volgende generatie in
samenwerking met externe coach. In april 2017 is er een studiedag geweest samen
met de externe coach en alle begeleiders, met als thema ‘verbindende communicatie’.
Het personeelskader zo volledig mogelijk invullen, binnen het kader van de
vernieuwde wetgeving van vergunde zorgaanbieder. Dit is een blijvende zorg.
Vrijwilligers
o Voor 2 bewoners hebben we in samenwerking met de PWA-dienst kunnen
beroep doen op vrijwilligers. En er is een vrijwilligster bij gekomen voor het
ondersteunen van individuele bewoners in de kunstzinnige vorming.
o Ook zijn er nog 2 vaste vrijwilligers die invallen op vormingsmomenten van
medewerkers of op bewonersbesprekingen, hebben we iemand die geregeld
gaat wandelen met haar hond en een van de bewoners en een vrijwilliger die
af en toe meehelpt met het vervoer van bewoners
o Voor het Zomerfeest en de Hutsepot kunnen we elk jaar rekenen op vele
vrijwilligers.
Het inwerken, begeleiden en evalueren van nieuwe medewerkers en interimarissen
blijft een permanente zorg.
Als team blijven we samen werken binnen de verschillende overlegorganen:
o Teamvergadering,
o Woongemeenschapsvergadering,
o Werkleidersvergadering,
o Bewonersbesprekingen ism het netwerk
o Stuurgroep.
Het opstellen van een visietekst ouderenbeleid Christoforusgemeenschap.
Door zorg voor andere problematieken binnen de bewonersgroep is de aandacht in
2017 verschoven naar complexe zorgvragen en intensieve samenwerking met de
externe dienst De Steiger. We schuiven het opstellen van een visietekst ouderenzorg
op naar 2018.

Plannen 2018
Contact houden met de dienst PWA en het Sociaal Huis van de gemeente Merelbeke. Kunnen
we nog beroep doen op PWA-vrijwilligers als de wetgeving ivm het statuut verandert?
In 2018 gaan we via een onlineplatform van de gemeente Merelbeke gericht op zoek naar
vrijwilligers voor individuele ondersteuning van bewoners. Op www.giveaday.be plaatsen we
dan onze ‘vacatures voor vrijwilligers op Christoforus.
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Het opstellen van een visietekst ouderenbeleid Christoforusgemeenschap. Hierbij wordt ten
minste aandacht besteed aan de volgende aspecten:
• Visie op de ouder en of ziek wordende bewoners met een beperking en visie op hoe
we hier in de Christoforusgemeenschap mee om willen gaan.
• Het leven in de woonhuizen; is de huisvesting geschikt voor de ouder wordende
bewoner en de eventuele lichamelijke beperkingen die kunnen ontstaan, hoe zal de
personeelsbezetting er uit moeten zien?
• Het werken/dag invulling; hoe organiseer je de dag, hoe behoud je de structuur en het
ritme, hoe regel je inzet van (deskundig) personeel?
• Vrijetijdsbesteding; welke activiteiten zijn niet meer geschikt, wat dient er nieuw
ontwikkeld/gefaciliteerd te worden?
• Medische zorg; is er genoeg geschoold/deskundig personeel voor deze groep
bewoners, welke medewerkers moeten worden opgeleid, personeelsuitbreiding van
de medisch therapeutische zorg?
• Uitgangspunten voor ouderenbeleid
o Behoud van autonomie/ eigen regie bewoner
o Levensverhaal van de bewoner is een belangrijk houvast.
o Zolang mogelijk in eigen omgeving wonen/werken, vasthouden van dagstructuur.
o Betrokkenheid van familie/een gastvrije omgeving creëren waarin familie zich
welkom voelt.
o Werkschema’s aanpassen (doseren) op behoefte van de bewoner.
o Maximale inzet om vaardigheden zolang mogelijk in stand te houden
o Aandacht voor veiligheid (buiten en in huis)
o Mogelijkheden benutten voor omgeving technische aanpassingen in de eigen
omgeving
Verder werken aan de transitie van pionieren naar volgende generatie in samenwerking met
externe coach.
Het personeelskader zo volledig mogelijk invullen, binnen het kader van de vernieuwde
wetgeving van vergunde zorgaanbieder. Dit is een blijvende zorg.
5.2.4. Externe samenwerking en intervisie
•

•

Samenwerking gestart met “Sociaal Huis” – oproep “vrijwilligers” . Het mogelijke
vrijwilligerswerk voor Christoforus is opgelijst en doorgegeven aan sociaal huis.
Ondertussen zijn er wel voor allerlei evenementen heel veel vrijwilligers die zich
onbezoldigd en zeer geëngageerd inzetten. Ook voor de ondersteuning van de Huizen
en van individuele bewoners kunnen we al beroep doen op geëngageerde mensen die
zich vrijwillig inzetten.
We blijven samenwerken met en deelnemen aan:
o de Steinerortho(ped)agogie:
▪ Michaëlis vzw: organiseren van opleiding, intervisie, Congres, afvaardiging
in de Heilpedagogische Raad in Dornach
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▪

▪

European Cooperation for anthroposophical Curative Education and Social
Therapie (ECCE) Intervisie binnen de Steinerortho(ped)agogische
voorzieningen.
De opleidingen Steinerortho(ped)agogie ism Michaëlis vzw.

o Functionele netwerkvorming:
▪ Samenwerking met de reguliere zorg, thuisverpleging en gezinszorg, willen
we verder uitwerken.
▪ De intervisiebijeenkomst met de kwaliteitscoördinatoren van OostVlaamse voorzieningen.
▪ Samenwerking met Zorgdorpen op concreet vlak voor Huis De Mil.
o Gemeentelijke werkgroepen:
▪ Zorgplatform Merelbeke
▪ Bewonersplatform Munte.
▪ Het culturele leven in Munte, de Muntenaar.
▪ Werkgroep “Kerkenplan” Munte. Meezoeken naar een herbestemming
van de kerk.
o Werkgroepen op regionaal en Vlaams niveau:
▪

▪
▪

▪

Contact onderhouden van de regionale prioriteitencommissie. Bemiddelen
van zorgvragen. Het ROG bepaalt het tempo van bijeenkomsten om de
prioritair te bemiddelen zorgvragen aan te duiden en motivaties bij
afwijkende opnames te beoordelen.
helpdesk van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
overkoepelende werkgeversfederatie SOM. SOM
ondersteunt als
pluralistische en progressieve werkgeversfederatie en kenniscentrum
organisaties, sociale ondernemingen en federaties in de social profitsector
gezondheid, welzijn, werk en wonen.
Werkgroep “Klimaatvisieplan” o.l.v. SOM.

5.2.5. Organisatiebeleid
Evaluatie 2017
•

•

•

Christoforusgemeenschap is een vergunde zorgaanbieder. In het kader van de
persoonsvolgende financiering voor volwassenen met een beperking spreken we over
vergunde zorgaanbieders. Dat is de nieuwe benaming van de vroegere diensten en
voorzieningen voor meerderjarigen.
Het perspectiefplan 2020 dat gelanceerd werd door minister Vandeurzen schuift
garantie op zorg en vraag gestuurde zorg als belangrijke ambities naar voren. De
omslag naar de persoonsvolgende financiering is een belangrijke stap naar vraag
gestuurde zorg.
Invoering van PGB heeft dus wel degelijk en onmiddellijk effect op onze woon en
werkgemeenschap. Christoforus heeft niet enkel verantwoordelijkheid ten aanzien
van de bewoners/ouders/voogden, maar ook ten aanzien van medewerkers.
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•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinds januari 2017 is de Persoonsvolgende Financiering een feit. VAPH had weliswaar
nog verbeter- en/of pijnpunten die weggewerkt moesten worden, maar het principe
is ingevoerd. Na de infosessies voor de ouders/voogden is het nu ook duidelijk dat alle
“gebruikers” die op dit moment in Christoforus ondersteund worden hun PGB als
voucher aan Christoforus geven. Dit is voor hen en voor Christoforus ook de meest
voordelige methode.
Momenteel werkt de Christoforusgemeenschap aan IDO (Individueel Dienstverlenings
Overeenkomst).
Wat kwaliteit van leven voor een specifieke bewoner betekent, staat omschreven in
zijn of haar Individuele DienstverleningsOvereenkomst (IDO). De wijze waarop de
bewoner betrokken wordt bij het opstellen en uitvoeren van het IDO wordt individueel
bepaald.
Door de invoering van de persoonsvolgende financiering moeten wij de individuele
dienstverleningsovereenkomsten met onze gebruikers aanpassen aan de nieuwe
realiteit.
Aankoophuis Bottelare (Sint Annastraat 22) de compromis werd ondertekend op
10/10/2017. De Christoforusgemeenschap heeft de brandweer een verkennend
plaatsbezoek laten verrichten om adviezen te kennen bij de uitwerking van de
verbouwingsplannen van een woning voor 4 à 5 volwassenen personen met een
beperking. (2/10/17).
Verschillende ouders en medewerkers werden uitgenodigd voor een bezoek “Huis Sint
Anna (we zoeken nog naar naam voor dit huis).
RvB wil een bouwgroep oprichten met leden RvB, ouders en medewerkers. Daarna zal
ook gekeken worden naar het opstellen van een VIPA dossier (bouwsubsidies).
Wat de architectenkeuze betreft opteert de RvB voor een verjonging. Er hebben zich
4 architecten aangemeld. Dit zal verder onderzocht worden door RvB.
Evaluatie en voortuitblik “Strategie transitieproces “ i.s.m. Marijke Theunis (Human
Challenge) werd onderzocht.
Opstellen van een conceptnota “ouderenbeleid” is niet afgewerkt.
Notaris Schaubroeck is uitgenodigd en heeft vragen beantwoord in de gebruikersraad
ivm erfrecht
‘Den bureau’ heeft infosessies gevolgd ivm omschakeling naar PVF, woon-en
leefkosten, kostprijsberekeningen, zowel bij het VAPH als bij de werkgeversorganisatie
SOM.
Welke Taak kan de Raad van Bestuur in dit zorglandschap opnemen? Dit vraagt om
verdieping en werken aan een voorstel. Zoeken naar nieuwe leden Raad van Bestuur.
Dit proces loopt nog verder in 2018.
Het jaarverslag 2016 is er in extremis gekomen. Reden is dat alle aandacht ging naar
de vernieuwingen in de wetgeving. De voorbereidingen voor het Wereldcongres in
Rusland vroegen ook extra tijd.

Plannen 2018
• De voorbije jaren schreven wij in ons jaarverslag over de transitie binnen het
Perspectiefplan 2020 en de persoonsvolgende financiering. We bedoelden hiermee
een structurele verandering naar de twee hoofddoelen van de Vlaamse Regering:
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•

•
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•

•
•

o Garantie op de zorg voor personen met een beperking met de grootste
ondersteuningsnood
o Gebruikers goed informeren zodat ze hun middelen vraag gestuurd kunnen
inzetten.
Ondertekenen van IDO.
Transitie betekent overgang. Een structurele overgang. Een structurele verandering
die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen.
In 2017 werd een hoofdstuk afgesloten. Tot nu toe liep de financiering van de overheid
naar de voorziening.
Vanaf januari 2018 is de persoonsvolgende financiering een feit en loopt de
financiering van de overheid naar de bewoner (en zijn netwerk) zelf. Het “rugzakje”
werd een nieuw begrip voor gebruikers en voor de voorzieningen. Een nieuwe start!
Eigen aan een nieuwe fase zijn veel onbeantwoorde vragen en ongerustheden.
Misschien zien we op dit moment nog niet zo goed welke voordelen er zijn voor de
bewoner. Hoeft dit allemaal wel te veranderen? En wordt de soep meestal niet zo heet
gegeten als ze wordt opgediend?
De Christoforusgemeenschap wil in 2018 – ondanks alle wijzigingen en
onduidelijkheden – stabiliteit bieden. Stabiliteit aan de bewoners, aan hun netwerk,
aan alle medewerkers.
Een belangrijke bekommernis voor de RvB blijft de continuïteit te verzekeren. Zeker in
de gewijzigde context, waarin we meer en meer als een ‘sociale ondernemer’ worden
aanzien moeten we ons inlaten met de continuïteit van onze onderneming’
Christoforus. Antwoord geven op de zorgvragen van de bewoners, medewerkers, in de
kwaliteit van zorg (sociaaltherapie op antroposofische basis), organisatie,
infrastructuur en omkadering is niet nieuw, maar moet voldoende aandacht krijgen.
Meewerken met Michaëlis verder aan een gezamenlijke wegwijzer voor het verder
optimaliseren van het nieuwe systeem en PGB, IDO, Woon & leefkost.
Naar een nieuw organisatiemodel tegen de groei en vernieuwende zorg? We zullen
regelmatig geconfronteerd worden met de spanningen die de “vernieuwende groei”
met zich meebrengt. Daarbij vraagt de implementatie van de Persoons Volgende
Financiering (PVF) een organisatiestructuur die voldoende kan inspelen op nieuwe en
bijkomende zorgvragen. Het lijkt aangewezen om de effecten van PVF af te wachten
en hoe zich dit zal verhouden naar personeelsnormen. Dit wordt een nieuwe
confrontatie voor de Christoforusgemeenschap.
Begeleiders voeren dagelijks heel wat verpleegkundige handelingen. De situaties op
het werkveld zijn zeer verschillend. Onze begeleiders zetten dagelijks medicatie klaar
en dienen medicatie toe. De federale wetgeving bepaalt wat verpleegkunde is wat
verpleegkundige handelingen zijn. We zullen de nieuwe wetgeving rond omgaan met
verpleegkundige handelingen opvolgen.
Zelfevaluatie aan de hand van het kwaliteitshandboek, het jaarverslag en het globale
preventieplan is een continu proces, dus ook in 2017.
De werking en het aanbod van de voorziening blijvend kenbaar maken, via:
o Open deur dagen: zomerfeest, hutsepot;
o het krantje Yggdrasil, dat een vernieuwd voorblad krijgt;
o De jaarfeesten;
o De website.
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5.2.6. Meerjarenplanning beleid
2017
•
•
•
•
•
•

2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Start Persoons Volgende Financiering(PVF)
Inspelen op de noden van ouder wordende bewoners, waar nodig werking aanpassen.
Netwerkvorming evalueren.
Met externe coach de transitie van pioniersproject naar volgende generatie realiseren
in een meerjarentraject.
Onderzoek 3e woonhuis (nav nieuw zorglandschap).
Opvolging expertise mmv SOM inzake energiebesparende maatregelen en andere
klimaatvriendelijke initiatieven.

Evalueren Persoons Volgende Financiering. (PVF)
Visie en missie evalueren.
Vorming en opleiding medewerkers evalueren.
Netwerkvorming evalueren.
Evaluatie Huis De Mil;
Met externe coach de transitie van pioniersproject naar volgende generatie realiseren
in een meerjarenproject.
Aankoop huis 3e woonhuis en opstarten van bouwplannen;
We informeren ouders/voogden en medewerkers over deze verbouwingsplannen.
Daarvoor richten we een bouwwerkgroep op om ideeën & voorstellen te verzamelen.
Samen met de architect opmaak van een bouwdossier, stedenbouwkundige
vergunning, opmaak lastenboek voor werkuitvoering, aanvraag prijsoffertes, opmaak
VIPA dossier.
We verwachten inspectie VAPH……..
Evaluatie “energieprestatiediagnose op maat” van VEB;

2019
• Netwerkvorming evalueren.
• Met externe coach de transitie van pioniersproject naar volgende generatie realiseren
in een meerjarenproject.
• Evalueren Persoons Volgende Financiering. (PVF)
• Omschakeling woon en leefkosten transparanter maken,
• Evalueren van Ido’s en eventueel bijgestuurd;
• Voor eventuele nieuwe bewoners opmaak van IDO;
• Motieven 3e woonhuis (Begeleid Wonen) in Bottelare
• Opvolgen van de nieuwe beleidsontwikkelingen op in het kader van Perspectief Plan
2020 en pasten het beleid en de werking van Christoforus hier op aan.
• Uitwerk klimaatvisieplan;
• Evaluatie team n.a.v. collega’s die op pensioen gaan of zijn,
• Procedure uitwerken vacature directeur & dagelijks bestuur;
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Evaluatie “Hoofdlijnen nieuw wetgevend kader voor de verwerking van
persoonsgegevens

2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evalueren Persoons Volgende Financiering. (PVF)
Opvolging 3e woonhuis in Bottelare
Evaluatie klimaatengagementen (energieprestatiediagnose & klimaatvisieplan)
Aanvraag erkenning fiscale aftrekbaarheid vernieuwen
Vernieuwen keuring elektriciteit.
Vernieuwen keuring brandalarm.
Vernieuwen keuring brandveiligheid.
Nieuwe directeur
Evaluatie team – Christoforus in transitie -

2021
•
•
•
•

Evalueren organisatiestructuur
Evaluatie netwerkvorming
Opvolgen keuringen 2020
Herverkiezing collectief overlegorgaan

5.3. Collectief Overlegorgaan: de gebruikersraad
Samenstelling voor de periode 2017-2020:
Voorzitter : Luc De Saeger
Secretaris: Annie De La Marche
Vertegenwoordiger in de klachtencommissie: Willy Peeters
Vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur: Raoul Fontaine.
Voor de bewoners:
De Handboog: Michel Hutsebaut,
Christoforus: Saskia Roozendaal ,
Leden: Marlène De Wulf, Nicolas De Ryck, Marie-Paule Ladon, Monique Puttemans, Laurent
Hutsebaut, Jeannine Boljau, Willy Peeters, Raoul Fontaine, Ludwig Van Boxelaer, Eveline De
Graeve en Roland De Wulf.
De agenda en de verslagen worden telkens naar de ouders/familieleden of
vertegenwoordigers verstuurd, zodat ook niet-leden van de gebruikersraad de mogelijkheid
hebben om aan te sluiten en de informatie toegezonden te krijgen.
Vaste agendapunten:
• Goedkeuring vorig verslag
• Terugblik van de voorbije activiteiten
• Inbreng van de bewoners
• Varia
Er zijn 4 bijeenkomsten doorgegaan in 2017 en volgende thema’s zijn aan bod gekomen :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

De voorstelling van de nieuwe bewoners Niels en Anna
Het Charter collectieve Rechten en Plichten
Samenkomst met het Landelijk GebruikersOverleg
Info omtrent bewindvoering door advocaat Isabelle Eliano
Info over erfrecht met notaris Ivan Schaubroeck
Nieuwe regelgeving en overleg ivm de meting van de zorgzwaarte
Uitleg persoonsvolgende financiering en gebruik van voucher versus cash
Overlopen van de werken nav de nieuwe reglementeringen van brandveiligheid
Voorstelling van het nieuwe inwonende begeleidersgezin Mattias en Roxanne
Uitleg ivm persoonlijke bijdrage op de onkostenrekening: pedicure, vervoerskosten,
medische kosten

Plannen 2018
• Ondertekenen IDO,
• Opstarten werkgroep huis in Bottelare
• Info over woon & leefkosten
• Evaluatie PGB samen RvB
• Evaluatie Landelijk Gebruikersoverleg

Op naar 2018!
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In memoriam: Wouter Coppieters
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