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Beste lezer, 
 

 

2015 is voltooid verleden tijd. Wat is ervan blijven hangen? Wat heeft ons beroerd? 

Wat heeft dat jaar ons gebracht? 

Door te werken aan dit verslag, krijgt ieder – bewoner, gebruiker, medewerker – de  

gelegenheid om even stil te staan bij al die vragen en bij wat er met de plannen en 

voornemens is gebeurd. Zijn we er in geslaagd alles te realiseren? Zijn er andere zaken  

tussen geslopen? 

 

We blikken terug op het wonen met al zijn diversiteit, de weekdag met alle werkgebieden, 

vorming, kunstzinnige en  andere activiteit. Het socioculturele leven dat in het begin van het  

jaar sterk gekleurd werd door de voorbereidingen naar het 6e Europese Congres dat doorging 

in de Bozar. En natuurlijk door het congres zelf. 

We voelen de dankbaarheid voor het vele vrijwilligerswerk van al wie in en rond de  

gemeenschap staan. Dankzij dat extra engagement krijgen we een kleurrijke en levendige 

verbondenheid met elkaar, met familie en vrienden, met buren en dorpsgenoten, met de kring  

van het jaar. Ook geeft dit extra engagement kansen om nieuwe vaardigheden te leren en  

grenzen te verleggen, om zorg op maat te bieden. 

 

Ondertussen rolt de nieuwe regelgeving over de sector.  We werden in 2015 een FAM  

(Flexibel Aanbod Meerderjarigen) voorziening. Voor de gebruikers is de PVF  

(Persoons Volgende Financiering) op komst.  

 

 

Veel leesplezier! 

Ann Naeyaert, kwaliteitscoördinator 

Roland Verstraete, directeur 

April 2016 

 

 Christoforusgemeenschap vzw  Asselkouter 34 9820 Munte-Merelbeke 
 

   tel:09 362 76 08 email :christoforus@moso.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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 5.Collectief Overlegorgaan: de 

gebruikersraad 

 

Samenstelling voor de periode 2013-

2016: 

Voorzitter : Luc De Saeger 

Secretaris: Annie De La Marche 

Vertegenwoordiger in de klachten-

commissie: Willy Peeters 

Vertegenwoordiger in de Raad van 

Bestuur: Raoul Fontaine, vervanger: 

Hubert Van Damme 

Voor de bewoners: 

 

De Handboog: Frederik Van Damme 

met vervanger Michel Hutsebaut,  

 

Christoforus: Saskia Roozendaal , 

Wouter Coppieters kan om medische 

redenen geen vervanger meer zijn. Er 

wordt in maart 2016 een nieuwe ver-

vanger gekozen voor huis  

Christoforus. 

 

Leden: Thérèse Vercauteren, Hubert 

Van Damme, Marlène De Wulf, Nico-

las De Ryck, Marie-Paule Ladon, Mo-

nique Puttemans, Laurent Hutsebaut,  

Jeannine Boljau, Willy Peeters, Raoul 

Fontaine, Ludwig Van Boxelaer, Eveli-

ne 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 gebrui-

kersraad de mogelijkheid hebben om 

aan te sluiten en de informatie toege-

zonden te krijgen. 

 

 

 

 

Evaluatie van de plannen 2015 

 

Jos Watté is eind 2014 als vertegen-

woordiger van de gebruikersraad in 

de Raad van Bestuur gestopt om ge-

zondheidsredenen. Veel dank voor 

zijn jarenlange inzet! 

De directie van Christoforus blijft  de 

organisatie van de bijeenkomsten van 

de Gebruikersraad ondersteunen. 

Jaarlijks een bijeenkomst organiseren 

met de Gebruikersraad en de Raad 

van Bestuur, dit is in 2015 niet ge-

beurd.  

Overleg en informatie-uitwisseling 

verzorgen tussen de gebruikers en de 

Christoforusgemeenschap blijft een 

continue zorg. 

 

Thema’s die er geweest zijn in 2015 

 

*Congres  

*Perspectief 2020: ontwikkelingen in 

de zorg 

*Aanstellen van de afgevaardigde 

voor de Raad van Bestuur van de 

Christoforusgemeenschap 

*Bijeenkomsten om terug het Lande-

lijk Gebruikersoverleg op te starten. 

 

Op de agenda:  

Vaste agendapunten: 

*Goedkeuring vorig verslag 

*Terugblik van de voorbije activiteiten 

*Inbreng van de bewoners 

*Varia 

 

 

 

 

 

 

Plannen en thema’s voor 2016 

 

*Gebruik van de multimedia door 

bewoners. 

*Bijeenkomst met Raad van Bestuur 

organiseren 

*Informatievergadering i.v.m. be-

windvoering en erfrecht 

*Opvolgen van de organisatie en reor-

ganisatie van de Christoforusgemeen-

schap. 

*Charter Collectieve Rechten en Plich-

ten afwerken. 

*Perspectief 2020: ontwikkelingen in 

het zorglandschap. 

 

*Thema’s die voortvloeien uit het 

Landelijk Gebruikersoverleg, zoals de 

structuur van de organisatie, de over-

legstructuur, klachtencommissie en-

zovoort. 

 

*Organisatie van intervisie-thema’s 

voor de gezamenlijke bijeenkomsten 

met de andere gebruikersraden, zo-

dat de ontwikkeling van een Landelijk 

Gebruikers Overleg verder onder-

steund kan worden. 

 

*Datum vastleggen voor de verkiezing 

van leden van de gebruikersraad voor 

de periode 2017-2020. 
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 alarm. 

Deze werken zijn een zware financiële 
investering.   

Bedoeling is dat alles in de loop van 
2016 rond is en er een positief brand-
weerverslag kan worden afgeleverd. 

 

4.5.6. Meerjarenplanning beleid 

Evaluatie van de plannen van  2015 

-Van 6 tot 9 mei ging het   6e Europese  
congres ‘ Ontmoeten is leven’ door, 
waar we met 600 participanten van 
18 verschillende landen samen kwa-
men in de Bozar in Brussel. Onze be-
woners zijn er allemaal bij geweest, 
hetzij als bezoeker op een culturele 
avond, hetzij als congresdeelnemer. 
En allen stonden op het podium als 
Christokoor, samen met bewoners 
van Iona. 

-Opvolgen van de evoluties in de re-
gelgeving ‘Perspectief 2020’: we zijn 
in 2015 overgeschakeld van tehuis 
niet-werkenden naar Flexibel Aanbod 
Meerderjarigen. 

 -De administratie aanpassen aan 
FAM: zowel puntensysteem perso-
neelsomkadering als facturatie adhv 
woonbegeleiding/dagbegeleiding. 
Omwille van onduidelijkheden in de 
regelgeving is de facturatie in 2015 
nog gelijk gebleven. Wel is de bewo-
nersregistratie volgens de nieuwe 
regelgeving gebeurd. 
 
-Er is in 2015 een bijeenkomst ge-
weest met de ouders en de onder-
steunende dienst van Zorgdorpen De 
Heide en de begeleiding van de 
Christoforusgemeenschap.  Daarbij 
zijn er verbeterpunten aan de infra-
structuur besproken en is er afstem-
ming ivm begeleiding gebeurd. - De 
samenwerking met Navigent, die later 
opgegaan is in Innova, is gestopt. Nu 
wordt er enkel nog op heel praktisch 
vlak samen gewerkt met Zorgdorpen 
De Heide, wat betreft Huis De Mil en 
contactpersoonschap voor nieuwe 
aanvragers. 

-Het proces van doorlichten en meer-
jarenplan opmaken voor de transitie 
van pioniersproject naar volgende 
generatie met externe coach, Marijke 
theunis van Human Challenge, is vol-
op bezig. 

 

2016 

Bewonersbeleid 

Onze strategie bestaat er in om de 
kwaliteit te blijven verzorgen van de 
bestaande groep bewoners. We zien 
ook dat de zorgvragen complexer 
worden.  

-In De Handboog is er permanente 
woonondersteuning en gedeeltelijke 
dagondersteuning. We willen de dag-
ondersteuning uitbreiden, indien mo-
gelijk voltijds. 

-Afstemmen van de woonondersteu-
ning in Huis De Mil en de dagonder-
steuning in de Christoforusgemeen-
schap. 

-Aanbod dagondersteuning waar no-
dig aanpassen aan dementerende of 
complexere gebruikers. 

-Reguliere zorg betrekken nav com-
plexere zorgvragen. 

-Inschaling zorgzwaarte  gebruikers 
organiseren. 

-Start opmaak nieuwe dienstverle-
ningsovereenkomsten met het oog op 
PVF. 

Personeelsbeleid 

-Organigram en personeelsbeleid eva-
lueren. 

-Met externe coach de transitie van 
pioniersproject naar volgende genera-
tie realiseren in een meerjarentraject. 

-Personeel: veroudering brengt hoge-
re kosten vanwege anciënniteit en 
verminderde arbeidsuren vanwege de 
leeftijdsgebonden arbeidsduurver-
mindering in onze sector.  

-Opvolgen verandering inwonenden 
in Huis De Handboog. 

 

Organisatiebeleid 

-Aanbod evalueren ten aanzien van 
de nieuwe regelgeving FAM. 

-Financieringsbeleid voorbereiden 
voor de overgang naar PersoonsVol-
gende Financiering: 

Kosten evalueren nav van maximum 
van  25,35% organisatiegebonden 
kosten. 

-Aanbod en kosten concretiseren en 
transparant maken. 

-Netwerkvorming evalueren. 

-Erkenning: werken ivm brandveilig-
heid opvolgen en nieuw brandweer-
verslag aanvragen. 

 

2017 

-Start PersoonsVolgendeFinanciering. 

-Inspelen op de noden van ouder wor-
dende bewoners, waar nodig werking 
aanpassen. 

-Netwerkvorming evalueren. 

-Met externe coach de transitie van 
pioniersproject naar volgende genera-
tie realiseren in een meerjarentraject. 

 

2018 

-Evalueren PersoonsVolgendeFinan-
ciering. 

-Visie en missie evalueren. 
-Vorming en opleiding medewerkers 
evalueren. 
-Netwerkvorming evalueren. 

-Met externe coach de transitie van 
pioniersproject naar volgende genera-
tie realiseren in een meerjarentraject. 

 

2019 

-Netwerkvorming evalueren. 

-Met externe coach de transitie van 
pioniersproject naar volgende genera-
tie realiseren in een meerjarentraject. 

-Evalueren PersoonsVolgendeFinan-
ciering. 

 

2020 

-Evalueren PersoonsVolgendeFinan-
ciering. 

-Aanvraag erkenning fiscale aftrek-
baarheid vernieuwen 

-Vernieuwen keuring elektriciteit. 

-Vernieuwen keuring brandalarm. 

-Vernieuwen keuring brandveiligheid. 
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   1.Woongemeenschap 

 

1.1. Huis Christoforus 

 

1.1.1. Bewoners en hun netwerk 

 

Het jaar begon spannend voor Dirk, 

omdat zijn vader lange tijd is opgeno-

men in het ziekenhuis en niemand kon 

zeggen of hij het zou halen. Gelukkig 

kon André na verloop van tijd  

dan toch terug naar huis, met de nodi-

ge zorgen. Auto rijden gaat niet meer, 

daarom gaat Dirk nu op zaterdag op 

bezoek en wordt hij gebracht en opge-

haald. 

 

Cindy, Roby en Brecht hadden het ex-

tra druk dit voorjaar. Zij zaten volop in 

repetities van het toneel Ceder, dat in 

première ging  in mei tijdens het 5e 

Europese Congres voor Personen met 

een beperking in de Bozar in Brussel!  

In mei namen Patrick, Roby, Frederik, 

Michel en Aurore deel aan dat Con-

gres. Ze ontmoeten er mensen uit alle 

windstreken en konden hun talenken-

nis boven halen ‘ Bonjour, hello, Guten 

Tag’! Ze namen deel aan allerlei work-

shops, uitstappen en culturele avon-

den. Zie ook 

www.ontmoetenisleven.be 

 

In augustus 2015 vierde Tonny zijn 50ste 

verjaardagsfeest in het zaaltje in Mun-

te. Het was schitterend weer en dus 

was het een echt buiten – tuinfeest .Er 

was dans en muziek ,lekkere broodjes, 

héél veel volk: vrienden, familie en 

werkcollega’s. Een Een geslaagd, hart-

verwarmend verjaardagsfeest. 

  
 

 

Ann Peeters vindt het de max dat haar 

ouders  in Antwerpen wonen. Zij en 

Tonny kunnen er comfortabel naartoe 

reizen: met trein en bus worden ze 

bijna aan de deur afgezet! 

 

 

 

 

Patrick heeft zijn intrek genomen in 

huis De Mil in Bottelare. Na een proef-

periode van 6 maand woont hij er nu 

samen met 3 andere mensen. Christof-

orus heeft samen met de ouders de 

verhuis  en het installeren van zijn 

 nieuwe thuis verzorgd. Patrick komt 

overdag op Christoforus werken. 
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 -Het culturele leven in Munte, de 
Muntenaar.  

 

Regionale en provinciale werkgroe-
pen: 

-Het Regionaal Overleg Gehandicap-
tenzorg (ROG)Oost-Vlaanderen 

Het ROG is een provinciaal overleg-
netwerk dat, in het kader van de zorg-
regie, actief is op de volgende vier 
domeinen: 

Zorgvraagregistratie: het verzamelen 
en registreren van alle vragen van 
personen die op zoek zijn naar onder-
steuning door een dienst of voorzie-
ning voor personen met een handi-
cap. In samenwerking met De Heide. 

Zorgbemiddeling: het actief zoeken 
naar oplossingen voor personen die 
nood hebben aan opvang of begelei-
ding. In samenwerking met De Heide. 

Zorgafstemming: het maximaal af-
stemmen van het bestaande zorgaan-
bod op de vraag. Opvolging door di-
recteur. 
 
Zorgplanning: het uitwerken van een 
plan over meerdere jaren om alle 
huidige en toekomstige zorgvragen te 
beantwoorden. Opvolging door direc-
teur. 

-Het Coördinatiepunt Handicap staat 
in voor de dagelijkse werking van het 
Regionaal Overlegnetwerk  Gehandi-
captenzorg ( ROG). 
Toelichting en verduidelijking geven 
bij de toepassing van het besluit Zorg-
regie en de Uitvoeringsrichtlijnen 
Zorgregie. 
Inhoudelijke helpdeskfunctie voor de 
applicatie Zorgregie. Voor technische 
vragen kan de contactpersoon terecht 
bij de helpdesk van het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handi-
cap. 

 

Overkoepelende werkgeversfederatie 
SOM 

-SOM  ondersteunt als pluralistische 
en progressieve werkgeversfederatie 
en kenniscentrum organisaties, socia-
le ondernemingen en federaties in de 
socialprofitsectoren gezondheid, wel-
zijn, werk en wonen.   

 

 

4.5.5. Organisatie 

Evaluatie van de plannen 2015 en 
plannen 2016 

-De minicamping is erkend. 
We hebben een vergunning voor de 
exploitatie  van toeristische logies 
met dossiernummer 
V.OT.4.00288.5.03/MC in de categorie 
“Openluchtrecreatief terrein en sub-
categorie Minicamping voor het plaat-
sen van 7 openlucht recreatieve ver-
blijven. 
Ons toeristisch logement wordt inge-
deeld in de comfortclassificatie “drie 
sterren”. 
Dit besluit is in werking getreden op 6 
mei 2014. 
De camping is te vinden onder 
www.christoforus.be en zit  ook in 
Google Maps. 
De prijzen zijn voor seizoen 2016 
lichtjes verhoogd. 
De  camping is geopend van 1 juni tot 
31 augustus. 

-Zelfevaluatie aan de hand van het 
kwaliteitshandboek, het jaarverslag 
en het globale preventieplan is een 
continu proces, dus ook in 2016. 

-De werking en het aanbod van de 
voorziening blijvend kenbaar maken, 
via: 

Opendeurdagen:  zomerfeest en hut-
sepot; 
het krantje Yggdrasil, dat een ver-
nieuwd voorblad krijgt; 
de jaarfeesten; 
de website. 

-Er is inspectie geweest voor de ver-
lenging van de erkenning fiscale 
aftrekbaarheid van giften. Er is een 
erkenning goed gekeurd tot 2020. 

-In februari 2015 is er een aanvraag 
ingediend voor een inspectie van de 
brandveiligheid nav de globale erken-
ning als voorziening.  Er moeten ver-
schillende aanpassingen gebeuren: 
*branddeuren aan de kamers in 
Christoforus 
*bijkomende branddetectoren in 
Christoforus 
*branddeur tussen vestiaire en living 
in De Handboog 
*keukendeuren die magnetisch ge-
stuurd worden 
*keukendeur Christoforus anders 
laten draaien 
*rookluiken in Christoforus en De 
Handboog in de vorm van automa-
tisch opengaande ramen bij brand-

4.5.4. Externe samenwerking en in-
tervisie 

Evaluatie van de plannen 2015 en 
plannen 2016 

De plannen van 2015 blijven behou-
den als plannen voor 2016 

We blijven samenwerken met en 
deelnemen aan: 

De Steinerortho(ped)agogische voor-
zieningen in Vlaanderen: 

-Michaëlis vzw: organiseren van oplei-
ding, intervisie, Congres, afvaardiging 
in de Heilpedagogische Raad in 
Dornach en in European Cooperation 
for anthroposophical Curative Educa-
tion and Social Therapie ( ECCE). 
 
-Intervisie binnen de Steinerortho-
(ped)agogische voorzieningen. 

-De opleidingen Steinerortho(ped)
agogie ism Michaëlis vzw en Plantijn-
hogeschool. 

 

Functionele netwerkvorming: 

-Samenwerking met de reguliere zorg, 
thuisverpleging en gezinszorg, willen 
we verder uitwerken. 

-We werken nu samen met Zorgdor-
pen De Heide voor het gezamenlijk 
ondernemen in een functioneel sa-
menwerkingsverband, in de overtui-
ging dat netwerkvorming op het vlak 
van secundaire processen noodzake-
lijk is om hulpverlening op mensen-
maat en volgens de eigen visie in de 
toekomst te blijven realiseren. 

-In samenwerking met De Heide het 
veranderingsproces FAM ( Flexibel 
Aanbod Meerderjarigen) in de wer-
king van de Christoforusgemeenschap 
integreren. 

-Deelname aan de intervisie binnen 
de orthoagogische cel van Innova 
gebeurt niet, omdat Innova als sa-
menwerkingsverband is opgeheven.  

-De intervisiebijeenkomst met de 
kwaliteitscoördinatoren van  Oost-
vlaamse voorzieningen. 

 

Gemeentelijke  werkgroepen: 
 
-Zorgplatform Merelbeke. 

-Bewonersplatform Munte. 

 

http://www.ontmoetenisleven.be
http://www.christoforus.be
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 1. Het leven in de woonhuizen; is 

de huisvesting geschikt voor 

de ouder wordende bewoner 

en voor bewoners met eventu-

ele fysieke en/of psychische 

beperkingen die kunnen ont-

staan; hoe zal de personele 

bezetting er uit moeten zien? 

2. Het werken/dag invulling; hoe 

organiseer je de dag, hoe be-

houd je de structuur en het 

ritme, hoe regel je inzet van 

(deskundig) personeel? 

3. Vrijetijdsbesteding; welke acti-

viteiten zijn niet meer ge-

schikt, wat dient er nieuw ont-

wikkeld/gefaciliteerd te wor-

den? 

Medische zorg; is er genoeg ge-
schoold/deskundig personeel voor 
deze groep bewoners, welke me-
dewerkers moeten worden opge-
leid, personele uitbreiding van de 
medisch therapeutische zorg? 
Uitgangspunten voor ouderenbe-

leid 

 Behoud van autonomie / eigen 

regie bewoner 

 Levensverhaal van de bewoner 

is een belangrijke houvast 

 Zolang mogelijk in eigen om-

geving wonen/werken, vast-

houden van dag structuur 

 Betrokkenheid van familie/een 

gastvrije omgeving creëren 

waarin familie zich welkom 

voelt 

 Werken aanpassen (doseren) 

op behoefte van de bewoner 

 Maximale inzet om vaardighe-

den zolang mogelijk in stand 

te houden 

 

 Aandacht voor veiligheid 

(buiten en in huis) 

 Mogelijkheden benutten van 

de omgeving door technische 

aanpassingen in de eigen om-

geving “ 

4.5.3. Personeelsbeleid 

Evaluatie  van de plannen 2015 

-In 2015 is er een begin gemaakt van 
de transitie van de Christoforusge-
meenschap van pioniersproject naar 
de volgende generatie en er is beslist 
door de Raad van Bestuur om met 
externe coach Marijke Theunis van 
Human Challenge in zee te gaan.  

In de gebruikersraad en bij de bewo-
ners werd er overlegd over de toe-
komst van de gemeenschap.  

Met het team is de dagelijkse werking 
doorgelicht en wordt er in werkgroe-
pen verder gewerkt aan de uitbouw 
van de toekomst voor de woonge-
meenschap, de werkgemeenschap en 
het socioculturele leven. 

Dit proces loopt verder in 2016. 

-Afwerking verblijfsovereenkomst 
inwonenden in Raad van Bestuur ge-
beurt in 2016. 

-Als team blijven we samenwerken 
binnen de verschillende overlegorga-
nen: teamvergadering,  woon-
gemeenschapsvergadering, 
werkleidersvergadering, 
bewonersbesprekingen in samenwer-
king met het netwerk, stuurgroep. 

-Het inwerken, begeleiden en evalue-
ren van nieuwe medewerkers en inte-
rimarissen blijft een permanente zorg. 

-Clio is als vrijwilligster aan de slag. Ze 
heeft een hele periode met een 
groepje bewoners heel wat groenten 
en fruit verwerkt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vormingen die aan bod  kwamen in 
2015: 

Collectief aanbod vanuit de  
Christoforusgemeenschap: 

-28/3 Planetenkwaliteiten en de 
mens, door dokter Marnix 
Schaubroeck.  
-30/4het ‘Onze Vader’ , Paul-Philippe 
Stevens 
-6/10 Deel I van de transitie van pio-
niersproject naar volgende generatie, 
onder leiding van coach Marijke Theu-
nis 
-17/11 Deel II van de transitie van 
pioniersproject naar volgende  
generatie onder leiding van coach 
Marijke Theunis 

Individuele cursussen: 

-1 deelnemer Initiatie Word en Win-
dows 

 

Plannen 2016 

1.Het proces van transitie naar de 
toekomst verder uitwerken. 

 
2.Afwerking verblijfsovereenkomst 
inwonenden in Raad van Bestuur ge-
beurt in 2016. 
 
3.Als team blijven we samenwerken 
binnen de verschillende overlegorga-
nen: teamvergadering,  woon-
gemeenschapsvergadering, 
werkleidersvergadering, 
bewonersbesprekingen in samenwer-
king met het netwerk, stuurgroep. 

4.Het inwerken, begeleiden en evalu-
eren van nieuwe medewerkers en 
interimarissen blijft een permanente 
zorg. 

5.We hopen dat we terug beroep kun-
nen doen op onze vrijwilligers voor de 
ondersteuning van de woongemeen-
schap, het invullen van individuele 
ondersteuning van bewoners, het 
voorbereiden en mede dragen van de 
feesten. We moeten het netwerk vrij-
willigers blijven verzorgen en uitbou-
wen. 

6.verhuis inwonende begeleiders Ann 
en Vera en inwerking Mattias en 
Roxanne als nieuw inwonend gezin 
met hun beide kindjes Hazel en Ro-
wan. Mattias start in februari 2016 als 
woonbegeleider.  
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Na een grondige opfrisbeurt woont 

Freddy nu in de vroegere kamer van 

Patrick. Hij is er héél tevreden om naast 

zijn vriend Tonny te wonen.  

Beiden kunnen nu gebruik maken van 

de volledig gerenoveerde badkamer 

met ligbad en geïntegreerde douche. 

Joke volgt terug nu en dan een cursus. 

Voornamelijk verwendagen voor vrou-

wen, bij Platform-K, dat nu na een fusie 

VONX heet. Dat vindt zij heel leuk! Ook 

de etentjes bij Hanneke en de zomer-

week met Christine, Annelies en Tine 

zijn toppers voor Joke. Telefoneren 

naar de Annie’s, soms met Mieke Pop-

pe en een barbecue in de zomer voor 

haar verjaardag. Dit alles zijn extraatjes 

in het jaar, naast de gemeenschappelij-

ke activiteiten. 

We delen met z’n allen de zorg voor 

Wouter, die door zijn beginnende de-

mentie beperkt is in zijn handelen. Het 

is mooi om te zien hoe zorgzaam veel 

bewoners met hem omgaan.  

Caroline was vragende partij om meer 

keukenwerk te kunnen doen. Jammer 

genoeg heeft ze lang gesukkeld met 

een ontsteking aan haar pols, wat haar 

erg heeft belemmerd. We waren heel 

blij toen ze genezen was en terug vlijtig 

aan de slag kon.  

Saskia geniet enorm van haar harples-

sen bij Jacques Vandevelde. Elke don-

derdagnamiddag trekt ze naar de mu-

ziekschool in Gent. En op het zomer-

feest heeft ze een klein huisconcertje 

gegeven met haar 1e repertoire.  

De camping is sedert 6 mei 2014 offici-

eel erkend als mini-camping. En er is 

ook een website van, zie 

www.christoforus.be; 

De kampeerders brengen een omge-

keerde integratiestroom teweeg. Ze 

kwamen uit België, Nederland, Spanje, 

Duitsland enzovoort. Sommige voor 3 

weken, andere voor 1 nachtje. En tel-

kens werden ze hartelijk verwelkomd 

door bewoners. Er werd dit voorjaar 

een stukje van de kampeerweide ge-

ëgaliseerd, zodat de tenten een groter 

veld hebben om vlak te staan. De tuin-

ploeg heeft daartoe vele kruiwagens 

aarde verplaatst vanuit de houtwal! 

1.1.2. Middelen. 

1.1.2.1. Personeel 

De woonbegeleiders van Huis Christof-

orus 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. 

Steven nam ouderschapsverlof en Mie-

ke ging half november in loopbaanon-

derbreking. 

Jasmien kwam als vervanger, maar 

werd ziek. En een enthousiaste Eva 

Samyn heeft dan de hele periode als 

vervanger op zich genomen. 

1.1.2.2.Financiële middelen 

Zitten vervat in de jaarbalans van de 

hele gemeenschap. 

1.1.2.3.Infrastructuur 

In de kelder komt er geregeld water 

binnen. In het voorjaar 2016  komt er 

een firma de gehele kelder waterdicht 

maken. De bestaande rekken uit beton-

platen worden daarna teruggeplaatst. 

Er wordt ook plaats voorzien om een 

diepvries in de kelder te plaatsen. Dit 

zou het werken in de keuken een stuk 

makkelijker maken. 

In december hadden we een lek aan de 

aansluiting van bad, douche en lavabo 

aan  Joke’s kamer. Intussen is dit opge-

lost. Maar het  plafond moet herbehan-

deld worden ter hoogte van Roby’s 

kamer. 

Er komen brandwerende deuren in 

huis, om in orde te zijn met de  

brandveiligheid. 

Aan Wouter C. ’s kamer moet er nog 

een sleutelkastje komen.  

1.1.3.Evaluatie van de plannen van 

Christoforus van 2015 en de plannen 

voor 2016 

Evaluatie van de plannen 2015 

1.Beschadiging muur in woonruimte 

aan grote tafel omwille van verschuiven 

met tafels: aanpakken en voorkomen. 

Dit is nog niet gebeurd. Dit zal aange-

pakt worden als de leefruimte in zijn 

geheel wordt herbekeken. Als alle aan-

passingen die omwille van brandveilig-

heid nodig zijn, achter de rug zijn, komt 

dit aan de beurt. 

2.Opvolgen van de voortgang van de 

afspraken met de gemeente rond ver-

keersveiligheid  en aanpak  

Christoforuswegel voor onze wande-

laars en fietsers op weg van en naar het 

tweede huis De Handboog en het dorp, 

ism de lokale werkgroep ‘Munte 

bruist’, de Welzijnsraad Merelbeke en 

het gemeentebestuur Merelbeke. 

http://www.christoforus.be
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   We waren heel blij toen in november 

een ploeg werkmannen de  

Christoforuswegel voor een groot ge-

deelte kwam verhogen en verharden. 

3.Bij wandelen en fietsen in groep blij-

ven toezien dat iedereen een fluovest-

je aan heeft. 

Blijvende opvolging. 

4.Buitenverlichting kritisch onder de 

loep nemen en verbeteren waar nodig, 

bvb van woonhuis naar bovenparking, 

van atelier naar vestiaire.. 

Blijvende opvolging of de lichten op 

bewegingsdetectie werken. 

5.Intern zijn er 2 brandoefeningen ge-

organiseerd, één op vraag van een col-

lega die alles nog eens wou opfrissen 

en één als oefening voor een nieuwe 

interimaris. Er is echter geen verslagje 

van, daar moeten we vanaf 2016 zorg 

voor dragen dat dit gebeurt. 

6.Medewerkersslaapkamer is nog niet 

geverfd, dit wordt doorgeschoven naar 

2016. 

7.Wouter C, Saskia en Roby waren in 
2015 aan de beurt voor een uitgebrei-
de bewonersbespreking.  
 
8.De zoldertrap is aangepakt en kan nu 
veilig gesloten worden. 
 
9. Voorbereiding van de verhuis van 
Patrick naar Bottelare en zijn begelei-
ding daar opstarten  
Patrick is een gelukkige bewoner van 
Huis De Mil in Bottelare! In maart is hij 
verhuisd en sedert september woont 
hij er definitief. Hij blijft overdag wer-
ken in Christoforus. 

10.Renovatie badkamer van Tonny. 
De badkamer is volledig aangepakt. Er 
is nu een bad met geïntegreerde dou-
che.  
                                                                                                                                                                                                                         
Plannen 2016 

1.Beschadiging muur in woonruimte 

aan grote tafel omwille van verschui-

ven met tafels: aanpakken en voorko-

men. 

Dit zal aangepakt worden als de leef-

ruimte in zijn geheel wordt herbeke-

ken. Als alle aanpassingen die omwille 

van brandveiligheid nodig zijn, achter 

de rug zijn, komt dit aan de beurt. 

2.Opvolgen van de voortgang van de 

afspraken met de gemeente rond ver-

keersveiligheid  en aanpak Christof-

oruswegel voor onze wandelaars en 

fietsers op weg van en naar het tweede 

huis De Handboog en het dorp, ism de 

lokale werkgroep ‘Munte bruist’, de 

Welzijnsraad Merelbeke en het ge-

meentebestuur Merelbeke. 

We kijken uit naar de vervolgwerken 

aan de Christoforuswegel door de  

gemeente. 

3.Bij wandelen en fietsen in groep blij-

ven toezien dat iedereen een fluovest-

je aan heeft. 

Blijvende opvolging. 

4.Buitenverlichting kritisch onder de 

loep nemen en verbeteren waar nodig, 

bvb van woonhuis naar bovenparking, 

van atelier naar vestiaire. 

Blijvende opvolging of de lichten op 

bewegingsdetectie werken. 

5.Interne brandoefeningen inlassen 

om iedereen alert te houden en om 

eventuele interimarissen of nieuwe 

medewerkers in te werken in het sys-

teem. Met aandacht voor een verslagje 

over de bevindingen.  

6.Medewerkersslaapkamer verven 

terwijl het huis een week op reis is 

7.Joke wil graag in de vrijgekomen ka-

mer van Freddy komen wonen. Als 

alles in gereedheid is gebracht, gaat de 

verhuis door. We zoeken nog een lage 

buffetkast, een ladenkast, een werkta-

fel. De nodige verlichting wordt nog 

geplaatst. Intussen is Marc al bezig met 

het maken van een lichtbak voor in 

haar nieuwe kamer (een afscherming 

aan haar lavabo, soort muurtje), er 

hangt ook al een vast lichtje ter hoogte 

waar haar bed komt. 

8.In de kelder komt er geregeld water 

binnen. In het voorjaar 2016  komt er 

een firma de gehele kelder waterdicht 

maken. De bestaande rekken uit be-

tonplaten worden daarna terugge-

plaatst. Er wordt ook plaats voorzien 

om een diepvries in de kelder te plaat-

sen. Dit zou het werken in de keuken 

een stuk makkelijker maken. 

9.In december hadden we een lek aan 

de aansluiting van bad, douche en lava-

bo aan  Joke’s kamer. Intussen is dit 

opgelost. Maar het plafond moet op-

nieuw geverfd worden ter hoogte van 

Roby’s kamer. 

10.Er komen brandwerende deuren in 

huis, om in orde te zijn met de brand-

veiligheid. 

11.Aan Wouter C. ’s zijn kamer moet er 

nog een sleutelkastje komen.  

12. Er komt een bord in de living waar 

het menu iedere dag wordt opgeschre-

ven. Vooral Saskia zou dit doen. Op 

woensdag iemand anders. 

Roby zal de houten boord van het bord 

versieren met pyrograafwerk. 

 

1.2.Huis De Handboog 

 
1.2.1.Bewoners en hun netwerk 
Ook Aurore, Michel en Frederik hadden 

het extra druk met de repetities van 

het toneel Ceder, dat in première ging  

in mei tijdens het 5e Europese Congres 

voor Personen met een beperking in de 

Bozar in Brussel! Er gingen veel repeti-

ties door in de ontmoetingsruimte van 

Muntedorp recht tegenover De Hand-

boog. En Frederik hielp plichtsgetrouw 

met Vera om te zorgen dat er voor 

iedereen, dus ook voor de regisseurs 

en de acteurs en begeleiders van De 

Heide en van Caritas een drankje en 
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 4.5. bestuur 

 
4.5.1. Beleidsplannen VAPH (Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap) 

Plannen 2016 

Opvolgen van de beleidsplannen van 
het VAPH: 

Sinds 1 januari 2015 zijn we officieel 
overgeschakeld van TNW ( tehuis niet 
werkenden ) naar FAM (flexibel aan-
bod meerderjarigen). Dit betekent 
concreet dat we een beheersovereen-
komst hebben afgesloten met het 
VAPH waarbij we aangeven dat we nu 
omschakelen naar FAM en dat we ons 
houden aan de opgelegde voorwaar-
den. Zelf zagen we 2015 als een over-
gangsjaar. Het is de bedoeling om 
deze invulling uit te werken op een 
democratische en doordachte manier. 
We willen tot een concepttekst ko-
men waarin we omschrijven wat de 
principes zijn van FAM en op welke 
manier wij dit als voorziening con-
creet maken. In de loop van 2016 
zullen er dus geleidelijk aan verande-
ringen plaatsvinden die kaderen in de 
omschakeling van FAM naar PVF 
( persoonsvolgende financiering). 

Door het wegvallen van de klassieke 

erkenningsbenamingen komt er meer 

flexibiliteit. Elke voorziening zal hier-

door ook moeten nadenken over een 

aantal zaken:  

1)Welke ondersteuningsvormen gaan 

we aanbieden, aangezien iedereen nu 

alle vormen kan aanbieden en organi-

seren? 

2)Voor welke doelgroepen gaan we 
ondersteuning aanbieden?  
FAM kan beschouwd worden als een 
tijdelijke proeftuin ter voorbereiding 
van de persoonsvolgende financie-
ring. Bij de overgang naar de per-
soonsvolgende financiering zal de 
huidige zekerheid van het aantal ver-
worven personeelspunten in FAM 
wegvallen. In de persoonsvolgende 
financiering zullen de in te zetten mid-
delen gegenereerd worden vanuit de 
budgetten (voucher of contant) van 
de gebruikers. Op dat ogenblik is er 
geen sprake meer van een klassieke 
bezetting of outputindicatoren. De 
twee bovenvermelde vragen gaan 
zich dan nog uitdrukkelijker stellen 

voor elke voorziening. Momenteel is 
er nog onduidelijkheid over de timing 
van de invoering van de persoonsvol-
gende financiering voor onze werking. 
Het is echter mogelijk dat deze al in 
2016 zal veralgemeend worden. Dui-
delijkheid over het einddoel is er wel: 
een persoonsvolgende financiering 
met vrije keuze voor elke gebruiker.  

4.5.2. Bewonersbeleid 

Evaluatie van de plannen 2015 

-Het interne overleg met de bewoners 
blijven ondersteunen. 

-Ondertussen is er geen samenwer-
king meer met de ruimere groep    
Innova maar enkel nog met De Heide.  

-Het contactpersoonschap gaat nu 
ook in samenwerking met De Heide, 
ipv met Innova. 
 
-In De Handboog de infrastructuur 
meer toegankelijk maken : in het licht 
van verouderingsprocessen en een 
verwachte stijging van de verminder-
de mobiliteit is er een traplift  
geïnstalleerd. 

-Het Charter Collectieve Rechten en 
Plichten is afgewerkt en ter advisering 
doorgestuurd naar onze  inspecteur 
Koenraad Janssen. In 2016 wordt dit 
ter ondertekening doorgegeven aan 
de gebruikers. 

 

Plannen 2016 

1.Het interne overleg met de bewo-
ners blijven ondersteunen. 

2.De  samenwerking met Zorgdorpen 
De Heide is heel concreet en gaat 
voor een groot stuk  over de geza-
menlijke zorg voor Huis De Mil, waar 
2 bewoners van De Heide wonen, en 
waar 2 plaatsen voorzien zijn voor 
Christoforus. Momenteel woont enkel 
Patrick er, die begeleid wordt in dag-
ondersteuning door Christoforus. On-
dertussen is er een proef bezig met 
Thomas C., die in 2016 in Huis De Mil 
komt wonen en als dagondersteuning 
zal aansluiten aan  de tuin en Spie van 
Christoforus. 

3.Het Charter Collectieve Rechten en 
Plichten is afgewerkt en wordt ter 
ondertekening doorgegeven aan de 
gebruikers. 

4.Het versterken van het sociaal net-
werk van de gebruikers. 

5.Het in kaart brengen van wensen, 
vragen en bezorgdheden van de ge-
bruikers via de interne overlegkana-
len, individuele bewonersbesprekin-
gen en gebruikersraad. 

6.De zorg voor ouder wordende be-
woners -en terzelfdertijd geldt dit ook 
voor bewoners met complexere zorg-
problematiek-  is actueel. Daarom 
blijft onderstaande informatie zijn 
waarde ook in 2016 behouden: 

 

“Christoforusgemeenschap is bijna 

30 jaar geleden gestart met een 

jonge groep bewoners en ook in de 

afgelopen jaren is de instroom re-

latief jong geweest. Kijkend naar 

de leeftijdsontwikkeling voor de 

komende 5 à 10 jaar, zal de groep 

ouderen gestaag groeien. Het ver-

ouderingsproces  verloopt indivi-

dueel natuurlijk erg verschillend.  

In elk geval zal de  Christoforusge-

meenschap zich moeten buigen 

over vraagstukken rond het leven 

en werken in onze woon– en werk-

gemeenschap voor de ouder wor-

dende bewoner en de groeiende 

zorgzwaarte en wat hiervoor no-

dig is. 

 

Opdracht 

Het opstellen van een conceptnota 

zorgvisie Christoforusgemeen-

schap. Hierbij wordt ten minste 

aandacht besteed aan de volgende 

aspecten: 

Visie op de ouder wordende bewo-

ner met een beperking  en visie op 

hoe we er in de Christoforusge-

meenschap mee om gaan. 
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 neelsadministratie, het dagprijsdos-
sier opmaken voor het VAPH, fiscale 
attesten voor schenkers opstellen, 
uitnodigingen versturen voor allerlei 
activiteiten oa van zottenavond tot 
zomerfeest, het globaal preventieplan 
opvolgen en het jaarverslag maken.  

In het kader van het regelluw maken 
van de sector is er een eerste stap 
gezet: de contracten Gesco zijn, gere-
gulariseerd tot gewone contracten, 
dus deze extra administratie valt weg. 

4.3.2.middelen 
 
2 ruimtes waarvan 1 ook geschikt is 
om te vergaderen en bezoekers te 
ontvangen 
3 computers, een printer, een kopi-
eermachine en een scanner. 

4 medewerkers (waarvan 1 part-time 
en 2 die ook nog in de woongemeen-
schap nl. de weekends werken) 

Externe boekhouder die controleert 
en  de jaarrekeningen neerlegt bij de 
Nationale Bank 

Evaluatie van de plannen 2015 

1.2015 was een overgangsjaar met 
FAM, flexibel aanbod meerderjarigen, 
met nog onduidelijkheden ivm de 
administratie.  

2.De nieuwe personeelsregistratie, 
ISIS, wordt al gebruikt om de voor-
schotten te berekenen. hoe de afreke-
ning zal gebeuren is niet geweten. 
 
3.Christel is in september gestopt.  
Elen is nu de nieuwe jonge mede-
werkster, die stilaan ingewerkt ge-
raakt.  

Plannen 2016 

1.De nieuwe regelgeving inzake FAM  
en daarna Persoonsvolgende Finan-
ciering zal administratieve aanpassin-
gen met zich mee brengen. Dit volgen 
we op de voet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.kwaliteitsbeleid 
 

Evaluatie van de plannen 2015 

 

-In de stuurgroep is het stukje 
‘objectieven naar bewoners’, zoals 
beschreven in het kwaliteitshand-
boek, geëvalueerd. Er is een uitbrei-
ding gedaan van ‘werken’ naar dagbe-
stedingen die het algemeen welbevin-
den ondersteunen, dus meer bele-
vingsgerichte dagbesteding. En het 
netwerk is mee benoemd bij de objec-
tieven. 

 

-Doelstelling: khb 
4.1.Functiebeschrijving voor orthope-
dagoog en verantwoordelijke begelei-
dend personeel bespreken in de 
stuurgroep.  Komt terug in 2016.  

 

-Doelstelling: khb 4.6.6. Periodiciteit 
van de tevredenheidsmeting evalue-
ren. Er is een vragenlijst opgemaakt 
om de tevredenheidsmeting van de 
gebruikers, bewoners en ouders, te 
koppelen aan de voorbereiding van 
de individuele bewonersbesprekin-
gen. Deze is geïntegreerd in de leid-
raad ter voorbereiding van de bewo-
nersbespreking. 

 

-Doelstelling khb 4.6.11: De periodici-
teit van de functionerings- en evalua-
tiegesprekken worden naar 3 jaar 
gebracht, dit nog evalueren in de 
stuurgroep in 2016.   

 

Doelstelling khb 4.6.12. Evalueren of 
intern en extern overleg kan geïnte-
greerd worden in de ingezette midde-
len. Dit opnemen in de stuurgroep in 
2016.  

 

Het vernieuwde kwaliteitshandboek 
voorstellen in de gebruikersraad in 
2016. 

We hebben een inspectie 
‘zelfevaluatie”’ aangevraagd in 2015. 
Deze is doorgegaan op 14/12/2015. 
De besluiten worden meegedeeld in 
de Raad van Bestuur en gebruikers-
raad in 2016. 

Blijven deelnemen aan de intervisie-
bijeenkomsten van de kwaliteitscoör-
dinatoren uit de SOM-groep  Oost-
Vlaanderen. 

 

De deelname aan de intervisiebijeen-
komsten van Innova is gestopt, omdat 
Innova is opgegeven. 

 

Plannen 2016 

 

-Het globale kwaliteitshandboek is 
herschreven volgens de nieuwe struc-
tuur. Het vernieuwde kwaliteitshand-
boek voorstellen in de gebruikersraad 
in 2016. 

 

-khb4601 de intake is aangepast aan 
de realiteit, namelijk het contact-
persoonschap van het netwerk 
Christoforusgemeenschap-De Heide. 

 

-Doelstelling: khb 
4.1.Functiebeschrijving voor orthope-
dagoog en verantwoordelijke begelei-
dend personeel bespreken in de 
stuurgroep.  Komt terug in 2016. 

 

-Doelstelling khb 4.6.11 is doelstelling 
4.7.02 geworden. De periodiciteit van 
de functionerings- en evaluatiege-
sprekken worden naar 3 jaar ge-
bracht, dit nog evalueren in de stuur-
groep in 2016.   

 

-Doelstelling khb 4.6.12 is 4.2. en 
4.3.geworden. Evalueren of intern en 
extern overleg kan geïntegreerd wor-
den in de ingezette middelen. We 
doen dit voorlopig niet. Het blijven 2 
aparte onderverdelingen, ook in de 
vernieuwde versie van het kwaliteits-
handboek. 

 

-Doorgeven van de besluiten van de 
inspectie zelfevaluatie in Raad van 
Bestuur en Gebruikersraad  
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   een koekje klaar stond. 

Het hoogtepunt was natuurlijk het op-

treden in de Bozar in Brussel! Gevolgd 

door nog 2 optredens in het najaar: 

één in september in het Merelbeekse 

cultureel centrum ’ t Groenendal en in 

november in de Vooruit in Gent. 

Met de vader van Michel als gids, gin-

gen we op wandel in de Vlaamse Ar-

dennen op paaszaterdag. We genoten 

van de schitterende streek en van het 

afwisselend landschap: open horizon-

ten, bos, wei, dorpjes. Dat smaakt naar 

nog.

Michel heeft een verslagje gemaakt 

van zijn 50ste verjaardagsfeest! 

Zaterdag 25 april 2015 

In de voormiddag voorbereiding van 

het verjaardagsfeestje. De feestzaal 

tegenover de Handboog klaarzetten: de 

tafels versieren, de stoelen zetten, de 

muziek van Wim, de ballonnen, de fo-

to’s van Michel. 

’s Avonds de dia’s van het leven van 

Michel in de Handboog en met de 

vrienden. Het verjaardagsfeestje begon 

om 19 uur in de feestzaal. Rechtover de 

Handboog  en de bar.  

Dan kwamen de mensen binnen voor 

een hapje en een drankje. Dan de ge-

schenkjes open maken, de lekkere frie-

ten aan het frietkot. Dan geblinddoekt 

voelen aan de haren van  man en 

vrouw (een spel) + de dans inzetten met 

zijn zus. Lekkere taart eten en koffie.  

Dan een speechke terwijl Michel begon 

te fietsen op de hometrainer. Het koor 

heeft nog een liedje gezongen. En het 

feest was gedaan en dan kwam de op-

ruimdienst. 

En later een DVD gekregen van Vera 

voor thuis voor mijn ouders van het 

verjaardagsfeestje en het was zeer 

leuk! 

   Groetjes van Michel 

 

Maar Michel had ook gezondheidspro-
blemen aan zijn been dit jaar. En daar-
om draagt hij al een hele tijd preventief 
steunkousen.  Maar hij blijft actief en 
positief. En hij schrijft heel graag arti-
kels en tekstjes over van alles en nog 
wat.  

De Handbogers gingen supporteren 
voor Frederik, tijdens zijn tennistornooi 
in Wetteren. Als Special Olympiër moet 
hij veel oefenen! 

Jessica is een bezige bij, ze borduurt 

heel graag in haar vrije tijd. En onder 

de kundige begeleiding van Els heeft ze 

al een hele reeks kussens, lakentjes en 

slabbetjes geborduurd!  

Johnny blijft ons verrassen met zijn 
grappige uitspraken, volkse gezegden 
en zijn onuitputtelijke verhalenbron. En 
natuurlijk een tekening op zijn tijd.  

 

Lieven en de klok, dat is een komisch 
duo. Lieven vertrekt àltijd te vroeg, 
vanuit de Handboog naar Christoforus, 
van de maaltijd naar de afwas, van de 
afwas naar zijn kamer, van zijn werk 
naar de pauze, van de pauze naar het 
werk. En hij blijft dat volhouden. Het is 
een ‘vroegboeker’.  
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Foto: verkoopdag voor streekpro-

ducten in het centrum van Merelbe-

ke, wij zijn 1 van de vele standjes! En 

Lieven en Aurore zijn fier op hun werk 

en krijgen veel positieve reacties. 

Voor Wouter en zijn ouders is er ook 
veel veranderd. Zijn papa kan door 
zijn ziekte geen auto meer rijden en 
daardoor moet zijn mama alle vervoer 
doen. Wouter is heel begripvol voor 
zijn ouders. En hij is de Handboogka-
poen, die houdt van dingen verstop-
pen, wat niet altijd geapprecieerd 
wordt. Maar als hij aan het puzzelen 
gaat, dan is hij niet te stoppen, dat 
doet hij ontzettend graag en dan ko-
men de andere bewoners supporte-
ren. Wouter kan ook vlijtig zijn en 
weet zeer goed wat er gedaan moet 
worden.  

Monique heeft haar werkweek wat 

ingeperkt. Ze werkt geen volle dagen 

meer, maar heeft tussendoor meer 

andere activiteiten, zoals fietsen op 

de hometrainer, oefenen met de ka-

trol voor haar schouders, een rustmo-

ment. En daar is ze heel tevreden 

mee. Eind 2015 was er minder goed 

nieuws. Haar mama was net voor 

kerst gevallen en brak haar enkel. Dus 

kon het kerstverlof thuis niet door-

gaan . 

Monique heeft met kerst wel bij haar 
zus gelogeerd. En ze is natuurlijk ver-
schillende keren op bezoek geweest 
bij haar mama in het revalidatiecen-
trum in Wetteren.  

We trokken weer op fietsvakantie 
naar Paal in Limburg met enkele 
Handbogers: Roel en Wouter, Johnny, 
Jessica en Michel met Ann en Vera. 
De tentjes waren snel gezet, er werd 
in het zwembad geplonsd, de ezels 
werden gekamd en natuurlijk: fietsen!  

Roel is onze Handboog-
boodschapper. Hij brengt van alles 
mee uit Christoforus met de kruiwa-
gen. Hij vertrekt nu nà de werkspreuk 
in De Handboog, zodat hij niet in bot-
sing komt met het schoolverkeer en 
met de bakfiets in de Christoforuswe-
gel. En hij zorgt dat we continu aan-
maakhout hebben voor de speksteen-
kachels.  

En Micheline en Lieve kwamen thuis-
wachten telkens als er bewonersbe-
sprekingen of avondvergaderingen 
waren. 

Nieuw voor De Handboog zijn de 

plannen om te wisselen van inwonen-

de begeleiders. Ann en Vera plannen 

om in september volgend jaar te ver-

huizen. En Mattias en Roxanne zijn 

kandidaat om met hun 2 kindjes te 

komen inwonen. De bewoners zijn 

heel blij met de nieuwe kandidaten en 

hebben volop vragen over hoe het 

leven dan gaat verlopen. Bvb gaan we 

dan nog op fietsvakantie in de zomer? 

Natuurlijk! Enzovoort  

1.2.2.Middelen 
 

1.2.2.1.Personeel 
Door een regelrechte babyboom 
was het aantal vaste begeleiders 
plots gehalveerd. Veerke kreeg een 
derde kindje, Wannes en ze kwam 
eind 2015 terug. Net als Sara die een 
2e zoon kreeg, Nicolas. En Katrien 
beviel van haar 1e kindje Jan en was 
het hele jaar thuis. 
Zij werden vervangen door Lies, Dirk, 
Betty en Sigrun. 

Ann en Vera zijn de inwonende bege-
leiders. En Vera ging voor 1/5e in lan-
dingsbaan, waardoor ze de sport niet 
meer doet op dinsdag. Thomas doet 
dit nu. 
Micheline en Lieve hebben als vrijwil-
ligsters inspringen op avonden, over-
dag, feesten, we zijn er heel dankbaar 
om!  
Eind dit jaar heeft Micheline besloten 
om wat minder te komen tijdens don-
kere winteravonden, haar schare 
kleinkinderen groeit en …haar jaren 
ook. We zijn haar in elk geval zeer 
dankbaar.  

1.2.2.2.Financiële middelen 

Zitten vervat in  de jaarbalans van de 
gehele gemeenschap. 

1.2.2.3.Infrastructuur en materialen 

Er is gewerkt aan de kelder om die 
waterdicht te krijgen. Maar nog on-
voldoende, dus dit blijft opvolgen! 

1.2.3. Evaluatie van de plannen voor 
De Handboog van 2015 en de plan-
nen voor 2016 
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 Plannen voor 2016 

1.De cursusruimte is niet verder afge-
werkt. Dat komt op de agenda van 
2016. 

2. Verder werken met bewoners aan 
vormtekenen en vorming op maat van 
hun kunnen. 

3.We gaan verder aan de slag om indi-
viduele kunstwerken te maken voor 
de tentoonstelling in het najaar in de 
tentoonstellingsruimte van de ge-
meente.  

4.Individueel of in kleinere groepjes 
kunstzinnig werk blijven aanbieden 
gedurende het jaar, dit ging telkens 
door op maandagnamiddagen.  

5.Afspreken met externen ter variatie 
in het kunstzinnige vormingsaanbod. 
Zo is er dit jaar samengewerkt met 
Roger Van Steenberghe en is er een 
periode gewerkt met afvalhout en 
snoeihout om kerstbomen voor de 
kerstwandeling doorheen Munte dorp 
te maken. Dit ging door op woensdag-
namiddagen in De Handboog, samen 
met Dirk en Roby en 2 vrijwilligers uit 
Munte,  Jos en Arnout. 

Ceder: 

Een groep van 14 personen met een 
handicap hebben een voortelling in 
de vorm van een bewegingstheater 
uitgevoerd. Deze voorstelling is ont-
staan in samenwerking met de cultu-
rele dienst van de gemeente en 
platform K en twee andere voorzie-
ningen, dat al was opgestart  in 2014. 
In 2015 zijn er drie voorstellingen 
uitgevoerd één in de Bozar in Brussel, 
het cultureel centrum van Merelbeke 
en in de Vooruit van Gent. Het proces 
dat deze mensen zijn gegaan was zeer 
bijzonder en daarbij hebben verschil-
lende mensen hun grenzen verlegd. 
Ook zijn er mooie vriendschappen 
ontstaan. Een voorstelling van ‘wat is 
typisch Belgisch’. 

Deze voorstelling is ontstaan in sa-
menwerking met de muziekgroep 
Brandhout, Brigitte Desloovere en een 
andere voorziening Talander. Acht 
mensen met een verstandelijke be-
perking hebben verschillende beelden 
ten tonele gebracht die uitdrukking 
geven aan typische dingen of activitei-
ten van België.  
Deze mooie voorstelling hebben ze 
gebracht bij de opening van het con-
gres “Ontmoeten is leven” te Brussel. 

van dr Helena Maryns naar dr Marnix 
Schaubroek blijven we opvolgen. 

Plannen 2016 voor de heileurythmie 

De  jaarplanning moet nog opgemaakt 
worden voor de heileurythmie. 

Zorgen dat de bewoners optimaal 
gebruik kunnen maken van dit aan-
bod. 

4.2.logistiek 

4.2.1.het logistieke werk 

De logistieke dienst zorgt voor het 
herstel en onderhoud van de infra-
structuur. Dit kan gaan over grotere 
infrastructuurwerken, zoals verven en 
behangen, afwerken van ruimtes met 
houten platen, betonneren van ber-
gingen, aanleggen van paden met 
klinkers.  Het kan ook gaan over klein 
herstel en onderhoud, zoals lekkende 
kranen, enzovoort. 

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. 

 
4.2.2.middelen 
 
Marc is deeltijds klusjesman. 

Hij heeft de beschikking over een ei-
gen werklokaal met de nodige materi-
alen en machines. 

Indien nodig worden externe firma’s 
aangesproken, bvb voor elektriciteits-
werken, schrijnwerken, chauffagewer-
ken. 

4.2.3.evaluatie van de plannen 2015 
en plannen 2016 

zie evaluatie 2015 en plannen 2016 
van beide huizen wat de klussen be-
treft onder 1.1.3. en 1.2.3. 

 

4.3. administratie 
 
4.3.1. administratie 
De administratie is een verzamel-
woord voor een veelvoud van taken. 
Daar gebeurt de boekhouding van de 
Christoforusgemeenschap, de Hoek-
steen en het Christoforusfonds, de 
administratie van de vzw’s, rekenin-
gen naar de ouders van de bewoners 
sturen, het ziekenfonds regelen, bus- 
en treinkaarten aanvragen, perso-

Heileurytmie met Mia 

 

Dit jaar zijn we gestart met een grote-
re regelmaat aan heileurythmische 
oefeningen. Dit wil zeggen dat Mia 
doorlopend op woensdagvoormidda-
gen individueel met bewoners werkt.  

De oefeningen zijn zo opgebouwd dat 
ze hygiënisch-therapeutisch werk-
zaam zijn. 

Wij werken vaak met gedichten die 
passend zijn voor het jaargetijde, of 
met spreuken die een ortho-
agogische waarde hebben. 

De heileurythmie gaat in Christoforus 
door in de mooie vergaderruimte, die 
wordt dan omgetoverd in een thera-
pieruimte. De tafels worden opzij ge-
zet, de stoelen opgestapeld en het 
bord aan de kant geschoven. We wer-
ken op een dun tapijt.  

In De Handboog gaat dit door in de 
living, voor bewoners waarvoor de 
verplaatsing naar Christoforus moeilij-
ker gaat. 

Als hulpmiddelen hebben we de ko-
peren staven, voetrollen en bollen. 
Zelfs de houten bollen die in de spie 
worden gemaakt worden gebruikt 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 er koud en hard, 
gelukkig hebben we een tapijt. Ideaal 
voor de therapie zou een houten of  
kurken vloer zijn; waardoor de spron-
gen door de veerkracht van de onder-
grond zouden kunnen opgevangen 
worden. Zo worden vooral de ruggen-
graat en de knieën minder belast. 

Af en toe kunnen de bewoners iets uit 
de heileurythmie aan hun ouders en 
de begeleiders laten zien in een      
bewonersbespreking. 

 

4.1.5.evaluatie van  2015 en plannen 
2016 

Evaluatie van de plannen 2015 

Zie ook evaluatie van de plannen van 
de kusntzinnige vorming met Vera. 

De doorstroming van de informatie 



Christoforusgemeenschap vzw          Jaarverslag 2015       20 

 Terugblik kunstzinnige vorming 2015 
en de planning voor 2016. 

Het voorbije jaar stond in het teken 

van verschillende oude balken die uit 

de verbouwing van de Handboog 

kwamen een derde leven te geven. 

Deze balken hebben jaren gediend 

om het dak van het oude gebouw te 

dragen. Wij hebben ze in 2014-2015 

nieuw leven ingeblazen na een rust-

periode van 15 jaar.  

We hebben die drie balken met zes 

bewoners opgekuist. Daarna na goed 
kijken en bewerken omgetoverd tot 
kunstwerken. Die we tentoongesteld 
hebben tijdens het jaarlijks zomer-
feest. Ook zijn ze alle drie verkocht. 

 

Een andere activiteit was met drie 
bewoners uitzoeken wat hun lieve-
lingssprookje is en dan de verschillen-
de fases al schilderend nat-in-nat uit-
werken. Hier ging het om  het proces 
dat ieder ging. Er  werd gekozen voor 

het sprookje van Hans en Grietje. 

De bewoners die in 2014 dieren-
hoofdjes hadden gemaakt hebben die 
verder afgewerkt met een bijpassen-
de steen die  als lijfje van het dier 
dienst doet. 

Nog anderen zijn aan de slag gegaan 
om vanuit de sfeer van het seizoen 
een landschap of een boom te schil-
deren nat-in-nat. 

In 2015 hebben we de uitnodiging van 
de culturele dienst van Merelbeke 
gekregen om een tentoonstelling te 

organiseren in de tentoonstellings-
ruimte van de gemeente. 
Deze uitdaging gaan we aan d.w.z dat 
iedere bewoner een eigen kunstwerk 
gaat maken in 2015-2016. 
Deze werken bestaan uit hout of lin-
nendoeken die beschilderd worden 
met oude schilder technieken in com-
binatie met keramiek. Ofwel gaan we 
nog enkele houten balken bewerken. 
Afhankelijk van de keuze die de bewo-
ners maken. 

Een andere activiteit was met drie 
bewoners uitzoeken wat hun lieve-
lingssprookje is en dan de verschillen-
de fases al schilderend nat-in-nat uit-
werken. Hier ging het om  het proces 
dat ieder ging. Er  werd gekozen voor 
het sprookje van Hans en Grietje. 

De bewoners die in 2014 dieren-
hoofdjes hadden gemaakt hebben die 
verder afgewerkt met een bijpassen-
de steen die  als lijfje van het dier 
dienst doet. 

Nog anderen zijn aan de slag gegaan 

om vanuit de sfeer van het seizoen 
een landschap of een boom te schil-
deren nat-in-nat. 

In 2015 hebben we de uitnodiging van 
de culturele dienst van Merelbeke 
gekregen om een tentoonstelling te 
organiseren in de tentoonstellings-
ruimte van de gemeente. 
Deze uitdaging gaan we aan d.w.z dat 
iedere bewoner een eigen kunstwerk 
gaat maken in 2015-2016. 
Deze werken bestaan uit hout of lin-
nendoeken die beschilderd worden 
met oude schilder technieken in com-
binatie met keramiek. Ofwel gaan we 
nog enkele houten balken bewerken. 
Afhankelijk van de keuze die de bewo-
ners maken. 

Evaluatie van de plannen van 2015 

1.De cursusruimte is niet verder afge-
werkt. Dat komt op de agenda van 
2016. 

2. Verder werken met bewoners aan 
vormtekenen en vorming op maat van 
hun kunnen. 

3.Het tekenen van een planetenzegel 
was te moeilijk. Dit is dus niet door 
gegaan 

4.Er worden verschillende groepjes 
samen gesteld zodat  iedere bewoner 
tweemaal per jaar kunstzinnige vor-
ming kan volgen, dit blijft een op-
dracht. 

5.Sommigen zullen procesmatig wer-
ken nat-in-nat, anderen met klei. En 
de in hout -werkenden kunnen de 
laatste hand leggen aan hun kunst-
werk. Ook dit is in 2015 gebeurd. 

6.Voor elke bewoner is een map aan-
gelegd om de evolutie per individu 
beter op te volgen en hierop in te 
spelen.  

7.Er is met klei gewerkt, maar niet 
geëtst.  

Christoforusgemeenschap vzw               Jaarverslag 2015       9 

 

 Evaluatie van de plannen  van  2015 

 

1.Wouter, Frederik, Lieven, Monique 
en Jessica hebben een bewonersbe-
spreking gehad dit jaar.  

2.De kelder van de Handboog is gron-
dig aangepakt door de firma 
‘Waterdicht’. Ze is echter nog niet 
helemaal waterdicht. Dit moet dus 
verder opgevolgd worden.  

3.De logeerkamer is niet aangepakt. 
Er is dus ook nog geen nieuwe logeer-
kamerkast. 

4.Na de nieuwe zetels in 2014, zijn er 
in 2015  mooie nieuwe kasten op 
maat gemaakt door Bram van het 
‘Groene Goud’. Het onderhoud van de 
living kan nu vlotter verlopen omdat 
we geen meubelen meer hoeven ver-
plaatsen. Nu nog wachten op de nieu-
we tv. 

5.Enkele bewoners, Jessica en Johnny, 

maken gebruik van hun archiefbak. Bij 
de ene zit er al wat meer in dan bij de 
ander. We kunnen goed zien wie er 
moeilijker afscheid kan nemen van 
spulletjes. Maar er zijn ook bakken 
gebruikt om materiaal van de seizoen-
tafel in op te bergen. 

6.Er is nog geen draaiboek voor de 
klerenwissel, dus dat blijft op het pro-
gramma staan. We moeten de com-
municatie tussen de huizen verzorgen 
hierover. 

7.Intervisie :bewust omgaan met pro-
ducten. Dit blijven we opvolgen. 

8.Het sporten is een tijdje niet door-
gegaan in De Handboog. Maar vanaf 
september is het toch terug naar De 
Handboog gebracht, omdat daar de 
gepaste toestellen staan.  

9.De eerst geïnstalleerde brander van 
de verwarming is aangepakt door de 
chauffagist. Maar er blijven haperin-
gen in het draadloos systeem. Daar-
voor moet de gespecialiseerde firma 
geraadpleegd worden. Dit zal via de 

chauffagist gebeuren. 

10.De buitenschrijnwerkerij moet  
nog steeds geverfd worden. 

11.De traplift is geïnstalleerd en 
wordt jaarlijks onderhouden. Onze 
naaister Roos heeft die ondertussen 
ook voorzien van een beschermhoes. 

Plannen 2016 

1.Johnny en Aurore staan dit jaar op 
het programma voor een uitgebreide 
bewonersbespreking. 

2.Waakzaamheid voor het ritme van 
de dag: zo weinig mogelijk overbodige 
start/stopmomenten. 

2.De kelder moet nog verder water-
dicht worden gemaakt. 

3.Herinrichting logeerkamer: de mu-
ren worden beschadigd door het hui-
dige meubilair. 

4.Nieuwe tv en de multimedia in De 
Handboog herbekijken. 

5.Aanschaffen/vernieuwen van het 
gamma puzzels en gezelschapspelen. 

6.Evaluatie van de inrichting van het 
winkeltje: kunnen we dit verbeteren 
en aantrekkelijker maken? 

7.Draaiboek klerenwissel en commu-
nicatie tussen de huizen hierover ver-
zorgen. 

8.Intervisie: omgang met producten. 

9.Laten nakijken draadloos systeem 
voor de chauffages. 

10.Verven buitenschrijnwerkerij. 

11.Definitief bankje plaatsen in de 
vestiaire. 

12.Het kruidentuintje willen we nieuw 
leven inblazen samen met de bewo-
ners. 

13.Het fonteintje herstellen en op-
waarderen. 

14.Verhuis van de inwonende begelei-
ders Ann en Vera en installeren van 
de nieuwe inwonenden, Mattias en 
Roxanne. 

15.In het kader van de transitie 2020 
willen we een continue bezetting in 
De Handboog. Dus elke dag koken en 
zoveel als mogelijk ook de namidda-
gen bezetting.  

 

 

2. Werkgemeenschap 

2.1.Houtbewerking De Spie 

Zo goed als alle bewoners komen 
werken in het houtatelier “De Spie”. 
Sommigen komen maar een halve dag 
werken, anderen meerdere halve 
dagen in de week.                                                                   
De bezetting schommelt zodoende 
van 3 tot 8 bewoners per halve dag. 

Het hoofddoel blijft zinvolle arbeid 
aan te bieden aan de bewoners met 
de nodige ondersteuning .  

Zo maken we mooie houten voorwer-
pen in een aangename werksfeer en 
op ambachtelijke wijze. 

De producten die we maken zijn: 
schalen en kommen, lepels en kap-
stokjes als geboortegeschenk en aller-
lei figuurzaagwerk. Er worden ook 
kleine voorwerpen gemaakt die ver-
der in het handwerk verwerkt wor-
den. (sterren, ronde schijven, ronde 
kaders, e.d.) 

Het hout van onze kommen en scha-
len is afkomstig van eigen houtkap en 
van bomen uit de nabije omgeving. 
Het hout dat we verder aankopen is 
voorzien van het label: ‘ecologisch 
bosbeheer’. Verder gebruiken we 
recuperatiehout van oude meubelen 
e.d.. 

Daar bij enkele van de bewoners de 
aansluiting met het houtbewerken 
moeilijk lag, is het pellen van oude 
elektriciteitsdraden een vaste aktivi-
teit geworden in de Spie.  Zo recycle-
ren we het koper. 
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 Door kurken te rijgen maken we origi-
nele vliegengordijnen op maat.                                                                                                                                                                           
Klieven van hout tot klein aanmaak-
hout hoort ook tot onze activiteiten. 
Dat kan dan per zak verkocht worden.  

De Spie neemt deel aan de jaarlijkse 
activiteiten zoals de houtkap, de St. 
Maartensklussen, de paddenoverzet 
en het verzorgen van de feesten. 

2.1.2. Middelen 

2.1.2.1. personeel  

Jaak is de vaste voltijdse houtwerklei-
der die maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag komt. Katrien begeleidt de 
houtbewerking op dinsdagnamiddag. 
Nu wordt ze vervangen door Sigrun.  
Steven komt op woensdagnamiddag. 

2.1.2.2. financies 

Deze zijn opgenomen in de jaarbalans 
van de hele gemeenschap. 

2.1.2.3. infrastructuur en materialen 

De Spie heeft een stofvrij gedeelte, 
een werkgedeelte en een opslagzol-
der. Buiten is er een opslagplaats om 
het hout dat nog moet drogen te 
stockeren. 

 

2.1.3. Evaluatie van de plannen van 
De Spie van 2015 en plannen voor 
2016 

Evaluatie plannen 2015: “verder wer-
ken aan onze produkten in een aange-
name sfeer”: we hebben het gevoel 
hierin geslaagd te zijn.  

Plannen 2016: we wensen zo verder 
te doen 

2.2. de tuinderij 

2.2.1. Aan de slag in het  buitenwerk. 

Over het afgelopen tuinjaar kan ik 
niet zoveel schrijven. Door enkele 
wissels ben ik bij wonder  terug op de 
Christoforusgemeenschap. De be-
drijfsovername van een bio boerderij 
is niet gelukt en mijn opvolger bleek 
niet helemaal geknipt voor de functie. 
Toen ik ervan hoorde dat er een tuin-
manvacature vrijkwam heb ik niet 
geaarzeld en via officiële weg gesolli-
citeerd. Ik wil hier nog mijn bijzondere 
dank  laten blijken voor Eva Six die de 
tuin enkele maanden op een uitste-
kende manier beboerd heeft met de 
bewoners van Christoforus.  

Vorige winter heeft de tuin wel een 
forse onderhoudsbeurt gehad, mis-
schien moeten we werken aan het 

beplanten van de houtwal. Ook zijn er 
enkele leuke elementen bijgekomen 
in de tuin. Denk maar aan de groen-
tenwasbak.  

Op 28 september nam ik dus mijn 
functie weer op, ik voelde me on-
danks de vreemde situatie , welkom 
op Christoforus. Vrijwel onmiddellijk 
wijdden we ons aan het zaaien van de 
najaarsteelten en het winterklaar 
leggen van de moestuin. Nu in de 
winter genieten we dankzij twee 
zachte maanden volop van veldsla, 
radijzen, postelein en witlof.  We 
maakten afspraken voor 't boswerk 
en we stuurden een offerte voor de 
paddenoverzet naar de gemeente 
Merelbeke. Voor de paddenoverzet 
hebben we 21% opslag gevraagd en 
gekregen van de gemeente. Een faire 
opslag.   
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 Kerstavond  

Kerstdag 

Oudjaar 2015: spaanse avond met op 
de foto 2 donna’s en een spaanse 
don! 

 

En de cirkel van het jaar is rond! 

Nieuw is de website van Munte dorp, 
waar ook onze publieke activiteiten 
op verschijnen 

Zie www.munte-info.be 

3.2. Middelen 

3.2.1.personeel 

Waar en wanneer de feesten en jaar-
feesten vallen verschilt zeer sterk.  
Sommige feesten kunnen opgenomen 
worden in de dagelijkse werking.  An-
dere vragen extra mankracht, dat 
betekent deelname op vrijwillige basis 
van medewerkers, familie en verwan-
ten, buren, vrienden, sympathisanten. 

Voor hutsepot en zomerfeest kunnen 
we jaarlijks rekenen op vele trouwe 
vrijwilligers. 

 

3.2.2.financie le middelen 
 

Zitten vervat in de jaarbalans van de 
gehele gemeenschap. 

Voor hutsepot en zomerfeest wordt 
er via sponsoring aan fondsenwerving 
gedaan. 

3.2.3.infrastructuur en materialen 
 

Sommige feesten gaan door in andere 
lokalen, die al dan niet gehuurd moe-
ten worden. 

Zo gaat de hutsepot meestal door in 
de parochiezaal, Zaal Patro, in Botte-
lare. 

Het  Sint-Jansfeest gaat door in de 
tuin van De Handboog, met eigen 
tenten. 

Het zomerfeest gaat door in de ge-
huurde  tent in de weide van Christof-
orus. 

Het kerstspel gaat door in de kerk van 
Munte. 

Materiaal wordt zoveel mogelijk ont-
leend bij gemeente of provincie. 

3.3.evaluatie van de plannen 2015  
van het culturele leven algemeen en 
plannen voor 2016 
 

Evaluatie van de plannen van 2015 

1.Actief het Fonds Cultuurparticipatie 
blijven inschakelen, om de kosten van 
entreekaarten voor bvb toneel of mu-
sical betaalbaar te houden voor de 
bewoners, dat blijven we doen. 

2.De belangen van de bewoners van 
de Christoforusgemeenschap aan-
kaarten in het Bewonersplatform 
Munte, ook dit blijven we doen. 

3.De samenwerking met De Mun-
tenaar blijven verzorgen. 

4.Er is een intensieve voorbereiding 
geweest naar het Congres toe. Zie ook 

onder ‘vorming’. 

Dit was zeer verrijkend voor vele be-
woners én medewerkers! 

Plannen 2016 

1.Actief het Fonds Cultuurparticipatie 
blijven inschakelen, om de kosten van 
entreekaarten voor bvb toneel of mu-
sical betaalbaar te houden voor de 
bewoners. 

2.De belangen van de bewoners van 
de Christoforusgemeenschap aan-
kaarten in het Bewonersplatform 
Munte. 

3.De samenwerking met De Mun-
tenaar blijven verzorgen. 

Zie ook plannen vorming en koor. 

4. Ondersteunende diensten 

4.1.Medische /psychiatrische /
paramedische/ kunstzinnige onder-
steuning 

4.1.1. beschrijving 

Medisch 
 
Voor het jaarlijks medisch onderzoek 
doen we beroep op het therapeuti-
cum in Gent, dr Marnix Schaubroeck. 
Ook de medische behandelingen gaan 
daar grotendeels door,  tenzij bewo-
ners via hun ouders nog een eigen 
huisarts hebben. Diane doet de coör-
dinatie hiervan. 

Ook voor bewonersbesprekingen 
doen we beroep op een arts van dit 
therapeuticum, dr Helena Maryns.  Er 
komt een psychiater ter plekke, dr 
Paul Derkinderen.  Sommige bewo-
ners hebben een eigen psychiater die 
ze extern consulteren. De coördinatie 
hiervan gebeurt door Ann. 

paramedisch 

Verder doen we beroep op externe 
paramedici die dan ter plaatse ko-
men: logopedist Tom Steeland, kinesi-
therapeut Lieven Decorte, podologe 
Anita Van Labeke, diëtiste Ilse De Bac-
ker. 

Er wordt ook naar externen toe ge-
gaan:  kinesitherapeut , osteopaat, 
medische specialisten zoals orthope-
disten, gynaecologen, dermatologen 
enzovoort. 

Ook dit wordt door Diane georgani-
seerd en gecoördineerd. 

Kunstzinnige vorming met Vera  
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 Planning 2016 

Eva vroeg na om bij Aurore’s oma te 
gaan zingen rond St Maarten, maar 
het paste niet, wegens verbouwingen. 
Ook in 2 rusthuizen in Merelbeke 
vroeg ik na, maar de datum paste 
niet. Dus komt er volgend jaar een 2e 
poging. 
 

3.1.3.Onze culturele jaarkalender 
 

In de culturele jaarkalender houden 
we rekening met de jaarfeesten, met 
het zomerfeest en de hutsepot, en 
met de dorpsfeesten. Sommige heb-
ben een vaste datum, andere variëren 
jaarlijks.  

Voor de organisatie van de jaarfees-
ten is er per jaarfeest een adhoc 
werkgroep.  Deze werkgroep zorgt 
voor inhoudelijke onderbouwing en 
voor het tijdig starten met de voorbe-
reidingen. De coördinatie of organisa-
tie van de verschillende feesten kun-
nen bij verschillende collega’s liggen, 
afhankelijk van wie zich erbij aansluit.  

Culturele kalender:  

Feesten, jaarfeesten, reizen, optre-
den van de Christoforusgemeen-
schap  
De dorpsfeesten zijn er in cursief tus-
sen gezet.  

Nieuwjaarsdag 

De nieuwjaarsreceptie in Christoforus: 
vrijdag 8 januari 2016 

Nieuwjaarsreceptie in Muntedorp: 
zaterdag 16 januari 2016 

Driekoningen: 6 januari 

Maria Lichtmis: 2 februari 2016 

Zottenavond: dinsdag 9 februari 2016 

Apolloniakermis : 14 februari 2016 

Hutsepot : zondag 14 februari 2016  

Palmpasen: zondag 20 maart 2016 

Paassfeer op het Munteplein 

Goede vrijdagviering 25 maart 2016 

Lentewandeling met Laurent Hutse-
baut: paaszaterdag 4 april 2016 

Pasen 27 maart2016 

Erfgoeddag 3e zondag van april: 17 
april 2016 

Op reis naar de Wassigny in Frankrijk: 
Christoforus van 16 tot 21 mei 2016  

Op reis naar de Wassigny in Frankrijk: 
De Handboog van 22 tot 27 mei 2016  

Reuzenfeest 1e zondag van mei: zon-
dag 1 mei 2016 

O-H-Hemelvaart: 40 dagen na Pasen: 
dauwtrip: donderdag 5 mei 2016 

Sint-Jansfeest: rond 24 juni: zaterdag 
25 juni 2016 

Zomerfeest: eerste zondag van sep-
tember: zondag 4 september 2016 

Op de foto Diane, coördinator van het 
zomerfeest en André, onze elektricien 
en duvel-doet-al, die al onze manke-
menten oplost en die zorgt dat het 
spit draait, de muziek speelt, de lich-
ten gaan op het zomerfeest! Een trou-
we vrijwilliger!  

Open monumenten: 2e zondag van 
september: 11 september 2016 

Muntekermis: 3de zondag van septem-
ber: 18 september 2016 

Michaëlsfeest: rond 29 september 

Herfst in Munte: 2de zondag van okto-
ber: 9 oktober 2015 

Sint-Maarten: 11/11/2016 

Vredesdag: 11/11/2016 

Adventsviering: 1ste maandag in de 
advent bij de dagopening: maandag 
28 november 2015  

 

 

 

Zie hieronder het adventsorkestje 

Sinterklaasfeest 

Kerst in Munte en kerstsfeer op 
Munteplein 

Kerstspel: de vrijdag van het kerst-
weekend van Muntedorp, vrijdag 16 
december  
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 Er kwamen verschillende 
‘gastarbeiders’ mee doen in het tuin-
werk. Eerst Leonard, die op vrijdagen 
kwam, toen Jurgen en daarna Thomas 
C. Leonard en Jurgen hebben onder-
tussen andere horizonten opgezocht. 
Met Thomas komt er misschien een 
vervolg, dat zien we wel in 2016.  

Het opmeten van het christoforusbos 
in de Makkegemse bossen is aange-
vraagd. Van zodra we de grenzen ken-
nen kunnen we daar aan de slag. Dit 
perceel ligt in natuurgebied, kernta-
ken zijn dus ecologisch beheer ter 
bevordering van biodiversiteit en het 
kappen van niet inheemse soorten. 
Bosrandbeheer met eventuele aanleg 
van hagen is volgend jaar aan de or-
de. 

In December kregen we bezoek van 
boomverzorger Eric Imschoot. Samen 
met hem en Roland maakten we een 
lange-termijn visie op. We kozen en-
kele boom-monumenten en selec-
teerden natuurlijke zones waar de 
natuur haar werk kan doen. Dicht bij 
de gebouwen en siertuin doen we 
meer aan boombeheer. De 3 monu-
mentale lindes bij Roland kregen een 
snoeibeurt en de 3 lindes aan de bu-
relen kunnen zich daar aan spiegelen.  

De tuinploeg start ook een samen-
werking met de eigenaars van kasteel 
Ter Zinkt. In ruil voor brandhout, bos-
vruchten, bloesems, hooi en weiland 
organiseren we 10 maal per jaar de 
eerste woensdag van de maand een 
werkdagje op het domein We krijgen 
ook 2 grote pseudo acacia bomen 

waar we planken van laten zagen om 
er nieuwe tuinbanken van te zagen. 
Eind 2016 evalueren we dit project.  

2.2.2. Middelen 

2.2.2.1. personeel 

Thijs heeft ons verlaten eind april. Hij 
werd opgevolgd door Eva Six die on-
middellijk hard in het tuinwerk is ge-
vlogen, samen met Tonny, om toch 
nog te kunnen planten en zaaien. Eva 
kwam als tijdelijke tuinbegeleidster. 
En ze kreeg 3 inspecteurs op bezoek, 
die alles over de planten, hun leveran-
ciers en hun paspoorten wilden we-
ten! 

En toen kwam Thomas  terug in sep-
tember. En het tuinwerk kan terug 

met een langetermijnvisie worden 
aangepakt. 

Op woensdagnamiddagen kwam Clio, 
nieuwe vrijwilligster, samen met een 
groepje bewoners de vruchten van de 
tuin verwerken. Hele kilo’s zijn er ge-
schild, gesneden, verpakt! 

 

2.2.2.2.financies 

Deze zijn opgenomen in de jaarbalans 
van de hele gemeenschap. 

2.2.2.3.infrastructuur en materialen 

Ruimtes: veldschuur, geiten/
schapenstal, 2 kippenhokken, var-
kensstal, serre, kruidenkast in groen-
tenkamer, bijenstal, 3 stapelplaatsen 
brandhout. 

De oude Spie is een opslagruimte ge-
worden voor appels, grondstoffen en 
paddenoverzet-materiaal. 

Buitenopslag voor hout en tuinpalen. 

Terrein: 2 ha met gebouwen/weides/
houtwal/fruittuin/moestuin/gazons 
en siertuinen/terrassen. 

Materialen en machines: 

Handwerktuigen: hakken, schoffels, 
spaden, rieken, hooivork, grondbo-
ren, kliefhamer, nijptangen, schapen-
scharen, perspotjes, waterleiding, 
sproei-installatie.   

Zaaiwerktuigen: aangepaste maten 
(streepjes) op PVC-buizen, touwtjes, 
zitmatjes, handschoffels. 
Machines: haagschaar, bosmaaier, 
kettingzaag, hakselaar, motoculteur. 

Grondstoffen 
Compost, mest, houthaksel, basalt-
meel, lavagruis, stro, hooi, zaai- en 
plantgoed,… 

2.2.3. Evaluatie van de plannen van 
2015 en plannen voor 2016. 
Evaluatie van de plannen 2015 

Het inwerken in de seizoenen van de 
tuin. 

Thijs én Eva hebben zich moeten in-
werken in het tuinwerk en de relatie 
met de bewoners. Bij Thijs is dat jam-
mer genoeg niet gelukt. Bij Eva Six 
ging het almaar beter.  

Maar de grote verrassing was wel dat 
Thomas terug kwam! 

En de plannen voor 2016 

In het jaar 2016 willen we graag ons 

fantastisch werk verderzetten. 

1. Klemtoon ligt op het onderhouden 

en organiseren van de bestaande 

tuin. Kan hij nog onderhoudsvriende-

lijker worden? Dit in 't kader van de 

verouderende bewoners.  

2.Het blijft een bijzonder belangrijke 

opdracht om voor elke bewoner of 
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 zorgvrager werk op maat te bezorgen. 

Zo kan iedereen volgens eigen capaci-

teiten bijdragen aan het tuinwerk, 

bijleren in het tuinwerk en bijdragen 

aan ons gezond eten. 

3.Tijdelijke en/of deeltijdse tuinhel-
pers inwerken en begeleiden. 
4.De samenwerking met kasteel ter 
Zinkt evalueren. 

 2.3. het handwerkatelier 

2.3.1. aan de slag in het handwerkate-
lier 

Onze handwerkers verdienen het om 
eens in de kijker gezet te worden in 
dit jaarverslag.                        Niet enkel 
hun praktische kwaliteiten mogen 
onderlijnd worden maar ook hun mo-
tivatie, inzet en doorzettingsver-
mogen verdienen lof! 

Wouter C. naait op en neer op canvas 
en doet dit zeer trouw en toegewijd! 
Hij is dit jaar al aan zijn tweede kus-
senovertrek bezig!   Hij is ook sterk in 
het rijgen van stukjes vilt tot slingers.  
W. komt nu  meer naar het handwerk  
dan vroeger.   

Caroline  kon dit jaar slechts één hand 
gebruiken waardoor ze heel veel 
heeft gevilt met 1 hand. Ze is erg ver-
trouwd geworden met deze handeling 
en bereikt mooie  resultaten! Nu ze 
weer ‘tweehandig’ is breit ze ook te-
rug. Verder stempelt ze af en toe om-
slagen voor het secretariaat.         

En zoals op de foto te zien heeft Caro-
line ook mee geholpen aan het plooi-

en en verpakken van de pakketten 
voor de klerenophaling van Kiwanis. 
Voor alle zekerheid leest ze ook eens 
of alles wel klopt! 

 Monique zorgt ervoor dat alle onge-
wassen gekaarde wol mooi in lonten 
wordt gewassen en gerold op het 
wasbord zodat ze kunnen verwerkt 
worden in tapijten. Ze wordt bij dit 
werk vaak geholpen door stagiairs.  
Als haar schouder het toelaat werkt 
M. graag verder aan haar breiwerk op 
raam: ze maakt er de kleine vervilte 
mandjes mee. Monique vilt ook erg 
graag.                                                  

Aurore is altijd bereid tot het dompe-
len van de kaarsen: zeker als het laat-
ste kleurbad    

eraan komt is ze niet meer te houden! 
Ze is erg fier op haar werk.  Ze is ook 
gevorderd in het naaien en regelmatig 
vilt ze ook.                                                                                                                                                                          
Dirk doet veel en graag naaiwerk: de 
wandtapijten met dieren. Hij werkt 
ook met mondjesmaat aan zijn groot 
smyrnatapijt.    

Jessica is in het handwerk niet te stop-
pen! Zij naait graag kussenhoezen op 
canvas – breit als geen ander en 
houdt er ook erg van om regelmatig  
te natvilten of prikvilten!                                                                                                                        
Brecht weeft mooie wollen tapijten; 
dit vraagt toewijding en doorzetting. 
Soms breit hij ook.                                 
Cindy houdt het meest van al van fijn 
naaiwerk. Ze naait paddestoelen en 

kabouterventjes, fruitpopjes of boom-
pjes, dieren en sterren en nog veel 

meer. Ook breien is aan haar besteed!                   
Saskia houdt erg van naaien. Zij is het 
die de paddestoelenmannetjes naait 
die op de schors groeien. Ze maakt 
ook prachtig weefwerk van zuivere 
gesponnen wol.                                                                  
Joke is zeer graag bezig met de kaar-
sen: het breken van de brokjes – het 
vullen van de gietvormen met die 
brokjes- het samen overgieten met 
was; ze kan ook zeer goed spinnen 
alhoewel ze hier niet zo dikwijls warm 
voor loopt. Joke naait en  breit en vilt 
en voelt zich als een visje in het water 
in alle handwerkactiviteiten.                                                                                                
Wouter W. is graag te vinden voor het 
rijgen van viltstukjes tot slingers. Hij 
maakt bloemenslingers en sterrenslin-
gers. Hij is al bedreven in het vilten 
van bolletjes en vlakke stukken.                                                                                             
Patrick naait regelmatig in het hand-
werk en zorgt er tevens voor de ani-
matie! Hij is diegene die de bijenwas-
kaarsen rolt en de lonten op maat 
knipt voor de dompelkaarsen.                                                                                                 
Als laatste maar zeker niet onbelang-
rijkste is er Ann. Als zij voorbij de poe-
zen tot in het atelier geraakt naait, 
borduurt en breit ze er.                                                                                                     
Frederik komt voorlopig niet meer 
naar het handwerk. Er werd hem ge-
vraagd of hij akkoord was meer taken 
op zich te nemen in het huishouden 
waarop hij enthousiast ja heeft ge-
zegd. We zijn hem hiervoor erg dank-
baar!  

Wat onthouden we van onze werking 
dit jaar?  

Een aantal nieuwe creaties kwamen in 

productie  en het enthousiasme  blijft 

nooit uit! Fijn hoe onze bewoners 

telkens weer gemotiveerd zijn om 

leuke voorwerpen te maken! 

Er was een goede samenwerking met 

de Spie: houten hartjes en sterretjes 

worden verwerkt in onze handwerk-

producten. De stammetjes op voet 
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dens de opening van het Congres, in 
het bijzijn van minister Jo Van Deur-
zen en Europees commissaris Marian-
ne Thijssen. Ze werden muzikaal on-
dersteund door de groep Brandhout. 

Plannen 2016 

1.Seksualiteit 

2.Andere thema’s nog bekijken met 

de bewoners en collega’s  

3.Verder willen we ervoor zorgen dat 

de bewoners zo individueel als moge-

lijk kunnen deelnemen aan allerlei 

activiteiten, of ze nu door de gemeen-

te, door gespecialiseerde vormingsor-

ganisaties of door verenigingen enzo-

voort georganiseerd worden.  

3.1.2.koorzang 

Het koor 2015 

Het Christokoor staat onder begelei-
ding van Eva, met begeleiding op gi-
taar door Steven. Begin mei stonden 
we samen met Iona op het podium 
van de Bozar. Ter voorbereiding spra-
ken we 2x af met Iona: zij kwamen bij 
ons oefenen en wij gingen eens naar 
daar. Dat was een hele ervaring en 
beleving. Het optreden ging door op 
het 6e Europese Congres voor perso-
nen met een beperking, als voorpro-
gramma van het bewegingstheater 
Ceder. De bewoners die niet deelna-
men aan het Congres kwamen samen 
met de medewerkers met de trein. 
Dat was een hele onderneming en 
dan ’s avonds terug met de trein naar 
huis. 

Foto: christokoor op het podium van 
de Henry Le Boeufzaal in Bozar. De 
week erna ging daar de Elisabethwed-
strijd door! 

 

Op 1 november stonden we samen 
met Hermitage op het podium in de 
Groenzaal in Gent. 
Hermitage bestond in 2015 10 jaar en 
ze wilden dit graag vieren met diege-
nen waarmee ze de afgelopen jaren 
hadden samen gespeeld, wij ook dus. 
Het was volgens het principe ‘groep 
met gastzangers’. Wij deden mee met 
4 refreintjes van hun eigen liedjes en 
de bewoners zagen ook andere arties-
ten aan het werk, oa Astrid Nijg waar 
we mee samen zongen.  

Intussen hebben we voor de optre-
dens een vast ‘kostuum’: jongens wit 
hemd, zwarte broek en gekleurde das, 
meisjes gekleurde blouse en zwarte 

broek. Deze keer droeg Aurore de 
frivool gekleurde jurk, want zij mocht 
een solo doen met David! 
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 nier en gaan  ze op een meer verzor-
gende/bezorgde manier om met hem. 

Seksualiteit 

Via een vaste tentoonstelling rond 
seksualiteit in het museum : huis van 
Anubis hebben we het dit jaar gehad 
over seksualiteit. 

In het museum is een hele verdieping 
gewijd aan seksualiteit . Dit zowel op 
het niveau van jonge kinderen als op 
het niveau van adolescenten. Het gaat 
hier om de ruimere betekenis van 
seksualiteit. Wat is gewenst/ onge-
wenst gedrag , wat vind je leuk, wat is 
seksualiteit eigenlijk, hoe moet je 
vrijen, masturbatie, zwanger worden,
… 

We zijn met kleine groepjes naar daar 
geweest met telkens een nabespre-
king. Alle vragen die men had werden 
zo goed mogelijk (op hun niveau) be-
sproken en uitgelegd. 

Dit is een thema waarrond veel bewo-
ners interesse  en tegelijk ook 
schroom hebben om hierover te pra-
ten. En om ervoor te zorgen dat er 
geen taboe ontstaat om er met elkaar 
over te praten en te zorgen dat bewo-
ners voldoende weerbaar blijven, is 
dit een jaarlijks terugkerend thema. 

En daarnaast alle vorming naar aanlei-
ding van de voorbereiding van het 6e 
Europese congres voor personen met 

een beperking. Zie 
www.ontmoetenisleven.be 

Zo zijn Vera en Ann enkele keren met 
een groepje bewoners én met bewo-
ners en begeleiding van Talander, 
Iona en De Speelhoeve, naar een ten-
toonstelling geweest in de Bozar in 
Brussel, ter voorbereiding van de 
workshops. Dit in samenspraak met 
de gidsengroep van de Bozar, die zich 
op deze manier kon voorbereiden op 
het gidsen van volwassenen met een 
verstandelijke beperking in hun ten-
toonstellingen. 
Tony, stagiaire opvoeder, is samen 
met Roby op prospectie geweest op 
de Hopon-Hopoff toeristische bus in 
Brussel, om ritten uit te werken voor 
het Congres.  

Hij heeft ook vorming gegeven over 
België en Brussel aan alle bewoners, 
telkens per huis. 

En hij heeft een seizoensgericht 
groente-en fruitspel uitgewerkt voor 
en gespeeld met telkens een groepje 
bewoners. 

Tijdens het congres hebben de deel-
nemende bewoners, Aurore, Frederik, 
Michel, Roby en Johnny allerlei work-
shops en uitstappen kunnen meevol-
gen, samen met collega’s uit  18 ver-
schillende landen. 

 

En niet te vergeten: Aurore, Frederik, 
Michel, Brecht, Cindy en Roby die van 
september 2015 tot aan het Congres 
intensief wekelijks repeteerden voor 
het bewegingstheater Ceder, samen 
met mensen van De Heide en van 
Caritas, onder leiding van regisseurs 
Michiel Soete, Sara en Nele. Dit alles 
in samenwerking met de culturele 
dienst van de gemeente Merelbeke  

 

Michel, Frederik, Roby en ………. en 4 
bewoners van Talander hebben gere-
peteerd onder leiding van Brigitte 
Desloovere. Zij brachten een ludieke 
voorstelling van Brussel en België tij-
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 voor de kerstboompjes werden netjes 

in het houtatelier gemaakt. Ook de 

ronde kaders uit de Spie vormen een 

mooi geheel met het viltwerk dat we 

erin verwerken. 

onze producten worden goed ge-

smaakt : de verkoop ervan loopt vlot-

jes en regelmatig krijgen we bestellin-

gen de bewoners blijven zeer graag 

naar het handwerkatelier komen: de 

rustige werksfeer – de warmte – de 

aangename materialen –  het aange-

sproken worden op hun kwaliteiten - 

de ‘open’ ruimte van het atelier – het 

creatief bezig zijn ... 

2.3.2. middelen 

2.3.2.1. personeel  

De momenten dat Joke verlofuren 
neemt omwille van 55+ zal het hand-
werkatelier overgenomen worden 
door Karin. Dit betekent twee keer 
per maand op maandagnamiddag en 
dit tot wanneer alle uurroosters her-
bekeken zullen worden. 
 
2.3.2.2. financies 

Deze zijn opgenomen in de jaarbalans 
van de hele gemeenschap. 

2.3.2.3.Infrastructuur en materialen 

Infrastructuur  

We blijven ons heel goed voelen in de 
mooie ruimte en in de mogelijkheden 
die het handwerkatelier biedt: zowel 
de ruimte beneden als de zolder met 
de opbergmogelijkheid voor vele ma-
terialen én niet te vergeten het kleine 
terras buiten, voldoen ruimschoots  
aan onze noden en wensen! 

Materiaal 

Voor het kaarsen gieten hebben we al 
het nodige , zo ook voor het weven: 
we beschikken over vier weefgetou-
wen . Eén ervan wordt weinig ge-
bruikt en zou ook eens grondig moe-
ten op punt gesteld worden. Voor het 
vilten en wassen van de wol is er de 
gootsteen met warm en koud water.  
We willen eens uitkijken naar de prijs 
van een tafel met een afloop. Dit zou 
handig zijn voor het vilten. 

 

2.3.3. evaluatie van de plannen 2015 
en plannen 2016 

De plannen die we maakten in het 
voorbije jaar zijn verwezenlijkt:                                                                                                                                                                                                         
- een wandtapijt creëren voor de kin-
derkamer in het thema: ‘de dieren 
van de boerderij’  zoals we er al een 
maakten in het thema: poolgebied.  
Het ontwerp is gemaakt en werd al 
enkele keren verwezenlijkt. Dirk doet 
zeer graag het naaiwerk met de ge-
kleurde stofjes en het naaien van de 
diertjes gebeurt door meerdere hand-
werkers.          

 -  meer viltwerk inbouwen : dit ge-
beurde: het vilten wordt meer en 
meer een vaste aktiviteit waarmee de 
bewoners vertrouwd geworden zijn. 
We verwerken de zelf gevilte lapjes  
tot paddenstoelen – kaboutermutsen 
– kerstbomen ... Ook het vilten van 
grote of kleine bolletjes hoort tot de 
mogelijkheden. Vilten blijft een zeer 
toegankelijke aktiviteit voor onze 
mensen. Het vraagt een constante 
begeleiding maar zij kunnen een groot 
deel van deze aktiviteit zelf uitvoeren. 
Het vilten draagt ook bij tot het be-
wuste gebruik van kleuren . Zelf gevil-
te wol geeft een veel warmer en vol-
ler resultaat aan de naaiwerken.                

- een viltcursus volgen met een deel 
van de groep : dit is verwezenlijkt: we 
gingen op cursus bij Nicole Holvoet. 
We deden dit met de héle handwerk-
groep omdat eigenlijk iedereen en-
thousiast was om deel te nemen.  Het 
werd een heel fijne  en leerrijke erva-
ring .  

Planning voor 2016: 

1.We streven ernaar verder te mogen 
werken in dezelfde sfeer en geest 
zoals het voorbije jaar!                 We 
hopen dat de scheppingskrachten ons 
weer nieuwe ideeën zullen brengen 
voor het maken van aantrekkelijke 
producten. Hierbij is de uitdaging:  
welk product is haalbaar binnen de 
kwaliteiten van onze handwerkers én 
ook haalbaar naar voorbereiding en 
afwerking toe voor mezelf.       

2.Verder zoek ik ook de activiteiten 
van sommige bewoners te verruimen:  
zo bvb Jessica leren weven -  Cindy 
leren spinnen -  bekijken wie we het 
kaarsen dompelen kunnen aanleren...                                                                                                                                    
3.Verder plannen we eens op bezoek 
te gaan in het werkatelier van een 
andere antroposofische instelling. Een 
bezoekje aan het Miat kan zeker ook 
de moeite waard zijn. 
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 4.Een vierde weefgetouw opstarten. 

5.Indien mogelijk een tafel met afloop 
voorzien voor het vilten. 

 

2.4. de keuken in Christoforus en De 
Handboog 

2.4.1. aan de slag in de keuken 

De keuken van Christoforus. 

De sfeer in onze gezellige keuken is 
meestal aangenaam en ludiek. Grap-
jes onder elkaar en vertelsels aller-
hande. 
De taakjes worden volgens behoefte 
en mogelijkheden van iedere bewo-
ner aangepast en herschikt, zodoende 
kan ieder op eigen tempo meewer-
ken. 

Als er nieuwe afspraken zijn worden 
die met de bewoner overlopen en/of 
in een map of boek geschreven, vb 
Michel in zijn recepten- bakboek. 

Dit jaar zijn er wel wat verschuivingen 
geweest in de bezetting van de keu-
ken. Jarenlang heeft Jessica de keuken 
helpen poetsen op dinsdagnamiddag 
maar nu helpt Michel deze taak op te 
nemen. 
Ook voor Caroline is de wens om een 
handje te gaan helpen in de Hand-
boog in vervulling gegaan. 

Clio helpt elke woensdagnamiddag als 
vrijwilligster om groenten en fruit te 
verwerken. Het was alweer een jaar 
waar haar hulp meer dan welkom was 
met de appeloogst! Bijna elke namid-
dag in de herfst zaten we met een 
groepje appels te schillen en snijden. 

De droom van Michel die de keuken 
graag uitgebouwd zag tot aan het 
vijverke zal nog even dromen blijven 
maar ondertussen worden er wel al-
lerhande plannen gesmeed om de 
keuken een flinke opfrisbeurt te ge-
ven. 

Ook in de herfst mochten we Thomas 
terug verwelkomen als tuinman om 
ons opnieuw van verse groentjes uit 
de tuin te voorzien. 

Het blijft ‘zalig’ werken in deze fijne 
christoforuskeuken! 

De keuken van de Handboog. 

Betty mocht dit jaar starten in de keu-
ken van de Handboog. Zij heeft dit 
met veel plezier gedaan. 

Ondertussen ben ik, Sara, terug en er 
meteen in gevlogen. Ik kwam terug in 
de gezellige rustige keuken van de 
handboog die ik kende. Gezellig en 
altijd zijn we er bezig met gezonde, 
lekkere gerechten. 

       

 

Op dinsdag met Monique en Johny, 
elk op eigen tempo. Ook Ann komt 
vaak helpen op dinsdag en eet dan 
mee. Woensdag komen Joke en Sas-
kia en Wouter W. helpen maar Saskia 
eet niet mee. Sinds enkele weken 
komt Caroline ons vergezellen op 
donderdag . Zij vormt samen met Mi-
chel en Aurore een super team die 
vaak zelf met ideeën komen over wat 
ze die dag graag zouden eten.  

 

2.4.2.4. Infrastructuur, materialen en 
technieken 

In Christoforus wordt er een keuken-
robot uitgeprobeerd om grote hoe-
veelheden groente in een keer te ver-
werken, vb wortels raspen voor een 
grote groep mensen.  

Na 25 jaar is de keuken aan een gron-
dige renovatie toe. Er wordt een prijs-
offerte gevraagd om de binnenkasten 
volledig te vernieuwen en de bestaan-
de kerselaren deurtjes te behouden. 
Alle scharnieren zouden ook ver-
nieuwd worden. De   

bovenkasten zijn nog goed. De graniet 
aan de kleine afwasbak is gebarsten 
en zou kunnen vervangen worden 
door een inoxen werkblad waar de 
afwasbak dan in verwerkt is. De kraan 
zou ook beter vernieuwd worden. 

2.4.3. Evaluatie van de plannen 2015 
en de plannen voor 2016 

Evaluatie van de plannen van 2015 

Dit jaar kwam er een nieuwe broodle-
verancier, Johan. Wekelijks brengt hij 
ons heerlijk ovenvers zuurdesem-
brood op dinsdag. Wouter C. steekt 
die dan meteen in zakken. 
De keuken en vestiaire op Christof-
orus/de handboog werden geverfd. 

Ook het vochtprobleem in de kelder 
van de Handboog werd grondig aan-
gepakt. Tevens werden de betonnen 
schappen uitgebroken om plaats te 
maken voor een praktisch rek. 

Maar het vochtprobleem is niet volle-
dig weg. Dat blijft opvolgen in 2016. 

Plannen 2016 

1.Opvolgen van het vochtprobleem in 
de kelder. Van zodra er terug water 
binnen komt, moeten we foto’s ne-
men en via Roland de firma verwitti-
gen. 

2.Overleg om ook de kelder op 
Christoforus vochtvrij te maken. 
3.Ook de planning en bezetting van de 
onderhoudsmomenten van de keuken 
van Christoforus zal aangepast wor-
den. 
4.Verder blijven we werken aan het 
dagelijks gezonde maaltijden op tafel 
brengen. Ook de samenwerkingen 
tussen tuin en keuken, en tussen 
Christoforus en de Handboog blijven 
we in het oog houden. 

5.Renovatie van de keukenkasten in 
Christoforus. 

2.5.de huishouding 

2.5.1. aan de slag in de huishouding 
 
Algemeen 
Een blijvende taak is het aanleren en 
onderhouden van huishoudelijke 
vaardigheden bij de bewoners.  

Een blijvende taak is ook het onder-
houden en alert zijn voor een goede 
ergonomische houding bij het huis-
houdelijke werk.  
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 Christoforus 

In de wasruimte was er plaats vrijge-
komen door het verplaatsen van een 
diepvries. Daar is nu een uitgietpomp-
bak en zeepdispenser gekomen Er is 
tevens een stevig houten droogrek 
geplaatst om de zware deurmatten te 
laten drogen. 

Renovatie aan de trap van de voor-
deur met bepleistering. De bovenkan-
ten werden afgewerkt met corten-
staal. Er werd ook een bordje met ’t 
winkeltje’ geplaatst. 

De zetels in de zithoek zijn helemaal 
opnieuw overtrokken met mooie zui-
vere wollen stoffen die Roos voor ons 
maakte. En Cindy hielp mee met het 
stikken van de boorden op de naaima-
chine. 

André onze vaste MMC chauffeur 
stopte omwille van gezondheidsrede-
nen. Vaak gebeurt het dat het MMC 
de ritten niet kan doen. Jos Ottermans 
valt nu regelmatig in om het vervoer 
te doen. 

Maria maakte een voorraad zakdoe-
ken, keukenschorten en feestschor-
ten. 

En we zijn heel blij met onze vele vrij-
willigers die op zomerfeest en hutse-
pot  ieder jaar opnieuw komen mee-
helpen! 

2.5.2.middelen 

2.5.2.1.personeel 

Het werk wordt verdeeld onder de 
woonbegeleiders.  In Christoforus is 
dit 4,5 dagen in de week, in De Hand-
boog 2,5 dag.  Dit huishoudelijke werk 
wordt ook opgenomen door de week-
endploegen.   

Roos is in vaste dienst voor herstel- 
en  naaiwerk.  Nu en dan sluit Maria, 
als vrijwilligster, er nog bij aan.   

2.5.2.2.financies 

Zitten vervat in de jaarbalans van de 
hele gemeenschap. 

2.5.2.3.infrastructuur en materialen. 

Zowel in Christoforus als in De Hand-
boog is er een aparte was en strijk-
ruimte.  Er zijn in beide huizen een 
wasmachine ( in Christoforus semi-
industrieel) en droogkast, waslijnen, 
wasmanden en strijkijzers. Elke bewo-
ner heeft een eigen mandje waar het 
gewassen en geplooide of gestreken 

goed in terecht komt. 

Poetsgerief is ruimschoots voorhan-
den.  

2.5.3. evaluatie van de plannen van 
de huishouding van 2015 en de plan-
nen voor 2016 

Evaluatie van de plannen voor 2015 

1. De kasten voor de living van De 
Handboog zijn gemaakt door Bram 
Lens van  ‘ Het groene goud’. 

2.Aankleding living in De Handboog 
moet nog verder aangepakt worden. 

3.Inrichting van de kamers bekijken, 
bvb foto’s actualiseren: blijft een aan-
dachtspunt voor 2016. 

4.Inrichting medewerkerskamer blijft 
voorlopig zoals ze is. 

5. De glasgordijntjes van de living  De 
Handboog zijn vervangen waar nodig. 

Plannen voor 2016 

In De Handboog 

1.De living opfrissen met nieuwe ka-
ders. 

2.Nieuwe mandjes voor het wasgoed 
in de wasruimte. 

3.Nieuwe wasmanden. De huidige 
verslijten vliegensvlug, alle handvaten 
‘ kraken’ kapot. 

In Christoforus 

1.Nieuwe overtrekken voor de zetel 
van Tonny. 

2. Roos neemt het weer op zich om 
alle kleren die te lang, te breed, ge-
scheurd, niet aangepast zijn, verder 
met zorg te verkorten, te vernauwen, 
aan te passen, te naamtekenen enzo-
voort.  

 

3.het culturele leven 

3.1. sociaal leven en cultuur 
 
3.1.1. interne en externe vorming 

Tijdens het jaar nemen verschillende 
bewoners deel aan vormingsdagen 
die door het vormingsnetwerk ‘ 
VONX’ worden gegeven.  

Er wordt ook nauw samen gewerkt 
met de culturele dienst van de ge-
meente Merelbeke om 

gezamenlijke activiteiten te organise-
ren. 

Intern wordt de vorming verzorgd 
door Steven, hij werkt telkens rond 
een thema met een klein groepje be-
woners, ongeveer om de 2 weken op  
woensdagvoormiddagen. 

In 2015 heeft Steven telkens met een 
groepje bewoners  intern 2 belangrij-
ke vormingsthema’s aangesneden :   

Wat is dementie 

Seksualiteit, een jaarlijks terugkerend 

thema  

Dementie 

Omdat een van onze bewoners de-
ment aan het worden is hebben we 
een uitgebreide vorming gegeven 
rond dementie. Aangezien deze be-
woner “raar” gedrag begon te verto-
nen en de andere bewoners er soms 
ongepast op reageerden was een vor-
ming rond dementie nodig. 

Hierbij hebben we het werkboek 
‘DINGSKE’ als leidraad gebruikt. Dit 
werkboek legt via duidelijke illustra-
ties uit wat dementie is en welke ge-
dragsveranderingen dat kan mee-
brengen bij de persoon met demen-

tie.  

Met de medebewoners hebben we 
samengezeten en uitgelegd hoe je het 
best kan reageren op dit gedrag en 
dat deze persoon er niets kan aan 
doen. Zodat de bewoners eerder een 
begripvolle en helpende houding kon-
den aannemen ipv een berispende en 
vervelende houding.  

Ik heb ook samengezeten met de per-
soon in kwestie om hem uit te leggen 
( op zijn niveau en niet te confronte-
rend) wat hem overkwam . 

Door deze vorming reageren de 
meeste  bewoners op een betere ma-


