Jaarverslag 2020
Voorwoord
Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk en al die beperkingen waren verschrikkelijk. Maar ‘dankzij’ de crisis hebben we ook nieuwe inzichten gekregen en zien
we sommige zaken nu in een ander perspectief.

Toch zijn we de moed niet verloren en zijn we samen met zoveel warme en dappere mensen blijven
vechten tegen het ellendige virus. En met succes,
want we bleven gespaard van een massale uitbraak.

Qua timing hadden we enkele keren geluk bij het ongeluk. Op het moment van de Herfstfeesten was take-away toegelaten én mochten we ook nog enkele
mensen thuis ontvangen. Triangel de Luxe viel net
tussen 2 verplichte sluitingen van de horeca. En toen
de bouwwerken van onze tweede nieuwbouw werden
stilgelegd, was het bouwverlof toch al in zicht. Zo hadden we al bij al niet teveel vertraging en konden de
hoofdpunten uit ons masterplan in 2020 toch gerealiseerd worden.

Het was zeker ook een kwestie van geluk, maar we
zijn ervan overtuigd dat de grote inzet van ons personeel en van de families van onze cliënten eveneens
een grote rol heeft gespeeld. We zijn iedereen dan ook
enorm dankbaar voor de volgehouden inspanningen!

Maar het bleef natuurlijk het jaar van het grote niets:
geen feest van het huis, geen zomeractiviteiten (op
enkele ‘kleine gelukjes’ na...) geen uitstapjes, geen
normale Herfstfeesten, geen Winterfeest met kerstmarkt,...

Corona was het voorbije jaar niet weg te denken uit
ons leven, maar toch was het niet stil in ons Triangelland en blikken we terug op een aantal mooie realisaties en hartverwarmende momenten... dat lees je
allemaal in deze krant!
Ria De Keyser
Algemeen directeur

De PION aan zet
In volle coronacrisis was onze PION (PedagogischInhoudelijke Ondersteuning) voor velen een rots in
de branding. Niet enkel in het Coronahuis en de Anemoon, waar enkele collega’s van de PION deel uitmaakten van het vaste team, maar in de hele Triangel.

Visualisaties

De PION maakte visualisaties op maat van de cliënt: allerlei
informatie en een coronaboekje om begrippen als corona,
test, prik of quarantaine uit te leggen en toelichting te geven
bij veranderingen, bij bepaalde handelingen (bv. het dragen
van een mondmasker, handen wassen). Dit was altijd volgens de mogelijkheden van de cliënt, afgestemd op de al
bestaande visualisaties en naargelang de onduidelijkheden,
de angsten en de bezorgdheden van de cliënt.
Daarnaast maakte de PION ook algemene visualisaties voor
wanneer de cliënten bijvoorbeeld een coronatest moesten
laten afnemen. Er werd duidelijke informatie gegeven over
het verloop van de test, het gebruikte materiaal enz. om hen
goed voor te bereiden en gerust te stellen.

PION-advieslijn

Er is een advieslijn opgezet waar ouders en netwerken terecht konden met vragen en problemen bij de begeleiding
van hun kind. De advieslijn bood altijd een luisterend oor en
was op drie manieren bereikbaar: telefonisch, per mail of via
Skype. Samen met de ouders bekeken de medewerkers van
de PION mogelijke aanpassingen of gaven ze advies voor de
thuissituatie.

Bezoek in coronatijden

Zodra er terug bezoek in de voorziening werd toegelaten,
heeft de PION dit uitgewerkt rekening houdend met de
coronamaatregelen en de noden en mogelijkheden van de
cliënten. Ze maakten een beslissingsinstrument voor de begeleiders, waarmee die dan voor elke cliënt konden inschatten hoe ze dit bezoek het best konden vormgeven, rekening
houdend met het kader en de richtlijnen van het VAPH en
van de Triangel zelf. De PION heeft ook de bezoekersruimtes
helpen inrichten: schikken van meubilair, verduidelijking, de
positie van het plexiglas, de aankleding van het lokaal, enz.

Procedure voor druppel- en contactisolatie

Voorzitterswissel
Op 24 juni 2020 heeft Hugo Bulté, voorzitter van de
Raad van Bestuur van de Triangel, de fakkel doorgeven
aan Marc Vanhauwenhuyse.

rots in de branding. We zijn dan ook blij dat het einde
van zijn voorzitterschap geen afscheid is, want hij blijft
lid van de Raad van Bestuur.

Hugo Bulté is voorzitter geweest van 2003 tot 2020. Als
gepensioneerd verantwoordelijke voor de zorgvoorzieningen en administratieve diensten van de Zusters van
Liefde JM, had de Triangel voor hem niet veel geheimen meer. Hij heeft de secularisering van de sector
meegemaakt vanop de eerste rij en onder zijn voorzitterschap kwam er later ook een duidelijker scheiding
tussen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur en
de operationele werking. 17 jaar lang was Hugo de

Marc Vanhauwenhuyse is algemeen directeur van het
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan in Eeklo. Hij is ook
gedelegeerd bestuurder van de groep Philippus Neri.
Marc is sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van de
Triangel. Hij wil als sociaal econoom vooral sociaal ondernemerschap binnenbrengen: niet zozeer commercieel maar wel heel professioneel werken, gedreven
door waarden. En ook meer inspraak van de cliënt en
de context van de cliënt staat hoog op zijn agenda.

Samen met onze verpleegkundigen is er een werkbare procedure voor de begeleiders uitgedacht en een informatiebundel gemaakt, in het bijzonder over de contactisolatie bij
cliënten met symptomen. Aan de hand van een informatiebundel zijn de begeleiders geïnformeerd over de medische
handelingen en hoe ze de gevraagde manieren van werken
konden implementeren in de dagelijkse leefgroepswerking.

Materiaal voor begeleiders

Naast de informatie ten behoeve van de cliënten, heeft
de PION ook een heel arsenaal aan coronamateriaal aangereikt voor de begeleiders, voornamelijk op hun vraag.
Verschillende thema ’s kwamen aan bod: algemene informatie, emoties, piekeren, gemis, hygiëne, afspraken en bezoek, werkblaadjes, verhalen. Daarnaast schreef de PION
nu en dan ook algemene adviezen uit voor de cliënten,
wel eerder doelgroepgericht. Dit was vooral inspirerend en
informatief voor de begeleiders (bv. ‘lessons to be learned’,
vakantievibes).

Bevraging

Om een aantal lessen te kunnen trekken uit deze crisis, deed
de PION in juni 2020 een bevraging bij begeleiders, therapeuten en clusterverantwoordelijken. Er kwamen 72 vragenlijsten terug en daarvan is er een kwalitatieve analyse gemaakt. Dit leidde tot een aantal aanbevelingen vooral voor
de cliënten, de begeleiders en de hele organisatie.
“Doorheen de hele coronaperiode was het onze
bekommernis om de (ped)agogische en de
menselijke noden van de cliënten te behartigen
naast de hele grote medische impact” - de PION

1

CORONACRISIS
Hoe moeilijk het voorbije jaar ook is geweest, hoe lastig en hoe zwaar… we proberen er ook de goede kanten van te zien, want die zijn er zeker! De getoonde
solidariteit, het respect voor de zorg, de aandacht voor kleine dingen, het doorzettingsvermogen, de collegialiteit, de kracht en de veerkracht van zoveel mensen… óók in de Triangel!

Cohortzorg
Toen de allereerste coronabesmetting in de Triangel een feit was en er al gauw enkele volgden, is er vrij snel beslist om alle cliënten met corona onder te brengen in een aparte ziekenboeg. In totaal namen 15 cliënten hun intrek in ons ‘Coronahuis’.

In nood kent men zijn vrienden

Nooit eerder voelden we zoveel respect en kregen we als zorgverleners zoveel erkenning als
tijdens de coronacrisis. Op weg naar het werk zagen we de witte lakens wapperen en op
vele plaatsen werd er elke dag opnieuw om 20 u voor heel de zorgsector geapplaudisseerd.
Dat heeft deugd gedaan. Maar er waren niet alleen de symbolische acties. Tijdens de eerste
lockdown kregen we ook heel wat logistieke steun en hartverwarmende attenties voor het
personeel.
Naarstige naaisters
Onze oproep om mondmaskers te maken, is massaal opgevolgd en heel wat vrijwilligers en
sympathisanten zetten zich uren- en dagenlang aan de naaimachine. We kunnen hen niet
genoeg bedanken. We hebben de mondmaskers niet geteld, maar er zijn er echt vele honderden binnengebracht en in afwachting van de chirurgische maskers, werden ze ontelbare
keren gewassen en gebruikt.

Het gebouw van de Regenboog, waar de dagopvang toch niet kon doorgaan, werd in een
recordtempo omgetoverd tot een corona-afdeling waarop de ziekenhuizen jaloers konden zijn!
Onze medische dienst, geruggesteund door onze huisartsen, maakten uiteraard deel uit van
het verzorgende team, maar daarnaast meldden er zich nog 19 personeelsleden spontaan
aan. Het werd een intense periode, zowel voor de medewerkers als voor de patiënten. Het
overlijden van 1 cliënt (die al palliatief werd verzorgd voor ze met het virus besmet raakte)
was een zware klap voor het team en zal voor altijd een pijnlijke herinnering blijven aan het
rampjaar 2020. De meeste cliënten hadden gelukkig milde symptomen en herstelden goed.
Na 35 dagen kon het coronahuis worden gesloten.
Bij de tweede golf van besmettingen bleef het aantal coronapatiënten in de Triangel beperkt
tot 13. Volgens het ‘outbreakplan’ dat intussen was opgesteld, is er deze keer niet overgegaan
tot de opstart van een tweede ziekenboeg, maar zijn de cliënten in de eigen groep verzorgd.
Om de ervaring die tijdens de cohortzorg in de eerste golf werd opgedaan, niet verloren te
laten gaan, deden we de suggestie aan de Taborgroep om te reageren op een projectoproep
van de Koning Boudewijnstichting: ‘Preventie en controle van infecties in residentiële zorginstellingen’. En ja hoor, Tabor sleepte maar liefst 48.750 euro in de wacht met het project ‘Om
de infectiecurve af te vlakken, stijgt de leercurve en de samenwerking. We versterken medewerkers, organisatie en netwerk’. Dat betekent dat Tabor een tijdelijke medewerker onder de
arm kan nemen om de opgedane kennis te bundelen en voor alle leden van de Taborgroep
ter beschikking te stellen. Bij een eventuele nieuwe uitbraak van corona- of andere virussen,
zullen we in ieder geval veel beter voorbereid zijn.
Broodnodig werkmateriaal
Naast de zeer gewaardeerde huisvlijt konden we ook rekenen op een aantal schenkingen
vanuit de industrie en de bedrijven: chirurgische en FFP2-mondmaskers, beschermkledij, gelaatschermen en al wat we nodig hadden om in veilige omstandigheden te kunnen werken.
Van zodra we doorhadden dat het menens zou worden, hebben we gelukkig zelf nog snel één
en ander kunnen bestellen, maar toch: zonder al deze donaties hadden we het niet gered,
zeker in de eerste fase waar er nog niets door de overheid ter beschikking werd gesteld.
Dank aan de vele bedrijven en aan de vele mensen die ergens als tussenpersoon voor ons in
de bres zijn gesprongen. Zij hebben echt het verschil gemaakt!
Leuke attenties
Naast de technische hulpmiddelen hebben ook heel wat andere bedrijven ons personeel een
hart onder de riem gestoken. De één zei het met een bloemetje, de ander met een lading
chocolade, een kist vol fruit of versgebakken frangipanes…. Zelfs kant-en-klare gerechten
werden hier geleverd, zodat het zorgpersoneel die dag zelf niet meer hoefde te koken voor
hun gezin. En naast deze schenkingen voor de hele voorziening, konden ook vele individuele
leefgroepen rekenen op extra attenties van ouders en familieleden van onze cliënten. Van
aardbeien tot soepgroenten, van paaseieren tot appelsap… het is allemaal zeer geapprecieerd!

Familienet

Het maandenlange bezoekverbod en de hartverscheurende keuze om de cliënten ofwel volledig in de Triangel, ofwel volledig thuis te ondersteunen, maakte het bijzonder zwaar voor
ouders en familieleden maar ook voor de cliënten zelf. De bezoekersruimte (met plexi tussenschot) was voor velen geen haalbare kaart en het werd vrij snel duidelijk dat we de digitale
weg op moesten. Vele medewerkers begonnen spontaan op hun eigen gsm of één van de
deel-laptops voor en met de bewoners te experimenteren met Skype en andere communicatiekanalen. Een nieuwe wereld ging open!
In volle coronacrisis kregen we een gratis proefabonnement op Familienet, een soort Facebook, maar dan speciaal voor informatie- en communicatieuitwisseling tussen bewoners in
voorzieningen en het thuisfront. De eerste reacties waren heel positief en intussen maken
bijna alle groepen er gebruik van. Familienet is een blijvertje! En om het gebruik ervan nog
meer te stimuleren, kregen de groepen als nieuwjaarsgeschenk allemaal een splinternieuwe
tablet cadeau, met dank aan enkele gulle sponsors én het Oudercomité.
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ZO GEPLAND, ZO GEDAAN
De Boomgaard
Tijdens de coronacrisis zijn heel wat activiteiten en werkzaamheden stilgevallen, maar gelukkig heeft onze tweede
nieuwbouw nauwelijks hinder ondervonden en bleven de
werken min of meer volgens de planning verlopen. Normaal
gezien zou ‘de Boomgaard’ dus moeten klaar zijn in het
voorjaar van 2021.
Het gebouw is quasi identiek aan Veldbloem, maar wel iets
groter. Dit komt door andere normen die VIPA (het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) oplegt. Er zijn ook andere - witte - stenen gebruikt voor
de binnenmuren. Deze kalkzandstenen zijn weliswaar iets
duurder, maar hebben een beter geluidsisolerend effect, wat
het algemeen comfort ten goede moet komen.
Op het dak zijn er ook 2 technische ruimtes voorzien. Dit is
ndig om de ventilatiegroepen in onder te brengen, alsook de
centraleverwarmingsketels. Het nieuwe gebouw zal dus niet
afhankelijk zijn van de centrale stookplaats voor verwarming
en warm water.

Fusie met Thaleia

Eind 2019-begin 2020 hebben de raden van bestuur van de
Triangel en Home Thaleia beslist om de beide organisaties te
fusioneren. De werking en doelstellingen van Home Thaleia
(16 cliënten) veranderen niet en zij behouden hun troeven.
Voor de Triangel betekent de fusie vooral efficiëntiewinst. En
zo werd 2020 het grote overgangs- en voorbereidingsjaar
voor de fusie.

Thaleia

Home Thaleia in De Pinte is 20 jaar geleden opgericht als
kleinschalig initiatief door een groep geëngageerde ouders
die een nieuwe thuis zochten voor hun zoon of dochter met
een beperking. Van bij het begin was de Triangel hierbij betrokken.

Aanleiding voor de fusie

De omwentelingen in de sector ‘personen met een handicap’
volgen elkaar in een snel tempo op: de invoering van de Persoonsvolgende Financiering (januari 2017), Correctiefase2,
een aantal besluiten van de Vlaamse Regering met een zeer
negatieve impact op de financiering van de voorzieningen, …
Tegelijk neemt de regelgeving en administratieve last alsmaar toe. Dit alles zorgde ervoor dat de druk op de werking
van Home Thaleia altijd maar groter werd en door de extreme kleinschaligheid was het voortbestaan van Home Thaleia
als zelfstandige vzw niet meer zo evident. Klein is kwetsbaar en in deze onzekere tijden waren ze dan ook blij om
te kunnen rekenen op de knowhow van de Triangel, vooral
in de ondersteunende diensten (boekhouding, aankoop, ICT,
enz.).

Kalliope

Na de eerstesteenlegging in 2019 werd het Kalliopehuis, een
spin-off van Home Thaleia in 2020 verder afgewerkt én in
gebruik genomen.
Vzw Kalliope en vzw Thaleia, die in dit verhaal hun krachten
bundelden, zijn heel trots dat op 1 september vijf bewoners
hun intrek konden nemen in het Kalliope-huis. Chantal, Marleen, David, Kenneth en Tim wonen er onder begeleiding
van en met de ondersteuning vanuit Home Thaleia. In totaal
kunnen er 7 cliënten terecht.

Thaleia en Kalliope
zijn figuren uit de Griekse mythologie
Thaleia was één van de negen muzen en wordt gezien
als de leidster ervan. Haar naam betekent ‘de bloeiende
feestvreugde’. Ze is de muze van de komedie.
Ook Kalliope is een muze, met name van het heroïsch
epos (heldendicht), de filosofie en de retoriek. Haar
naam betekent ‘met de mooie stem’.

Van gentlemen’s agreement
naar officiële fusie

Sinds het ontstaan van Home Thaleia was er al een intense samenwerking met de Triangel op het gebied van personeelsadministratie, cliëntenadministratie, ICT, boekhouding,
enz. Bij de oprichting was de ruggensteun van een grotere
voorziening overigens een voorwaarde van het VAPH. En de
Triangel heeft dit met plezier gedaan.
Vzw Home Thaleia, dankbaar voor de geboden ondersteuning, heeft de vraag gesteld om de bestaande samenwerking
vast te leggen in een sterkere samenwerkingsstructuur.

Kleinschaligheid troef

Voorop staat dat Home Thaleia (samen met het Kalliope-huis
en het Groenhuis) zijn eigenheid van inclusief woonproject
blijft behouden. We zetten volop in op de sterktes van Home
Thaleia en geven door de fusie (en schaalgrootte) een antwoord op de zwaktes. Het kleinschalige, huiselijke karakter
van Home Thaleia zal op die manier gewaarborgd blijven,
binnen een grotere structuur. Met andere woorden: aan de
geboden ondersteuning van de cliënten zal er niks wijzigen.

Timing

Sinds 1 januari 2021 is de fusie een feit. Het voorbije jaar
2020 is vooral gebruikt om de organisatiestructuur van beide
vzw’s op elkaar af te stemmen. Jo Degroote zal de coördinatie van Home Thaleia verder op zich nemen en maakt
voortaan ook deel uit van het directiecomité van vzw DVC De
Triangel. Het personeel van Home Thaleia blijft hoofdzakelijk
in De Pinte werken.
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ONZE KLASSIEKERS
In het jaar waarin alles anders dan anders was, bleven we toch trouw aan onze
klassiekers, zij het dan in een ietwat aangepaste vorm of na een paar keer verschuiven van datum… want kijken naar wat wél kan in de plaats van te focussen op wat
niet lukt, is in de Triangel nu eenmaal onze tweede natuur!

Herfstfeesten

In deze corona-editie moesten we het opendeurdaggedeelte laten vallen, maar het culinaire onderdeel bleef overeind. Weliswaar geen beenhesp met frietjes zoals we gewoon zijn, maar wel
overheerlijke kaasschotels in een take-awayformule. De timing was een geluk bij een ongeluk:
het weekend van 9 en 10 oktober 2020 mochten we thuis nog net genoeg mensen ontvangen
om er een gezellig onderonsje van te kunnen maken.
Wat er ook gebeurt, we weten dat we in de Triangel op de steun van vele sympathisanten
kunnen rekenen, maar toch was het heel spannend. De opluchting was dan ook groot toen de
bestellingen op gang kwamen… en bléven komen! Uiteindelijk mochten we kaasschotels prepareren voor meer dan duizend (!) mensen. Dat overtrof elke verwachting!
De Triangel-keuken werd ingericht als coronaproof afhaalpunt, de werfingang langs de nieuwbouw werd schoongeveegd en onze drive-in was klaar voor de actie! Dank aan iedereen om
alles zo gedisciplineerd en veilig te laten verlopen.
Bovendien mochten we ook wat meer giften ontvangen dan gewoonlijk, wat maakt dat de
opbrengst van deze editie in de buurt komt van een ‘normale’ opbrengst van de Herfstfeesten.
De opbrengst zal vooral dienen om de tuintjes rondom de 2de nieuwbouw aan te leggen: bestrating, omheining, bloemen en planten, enz.

Triangel Trails

Ook voor ons loopevenement ‘Triangel Trails’ bracht de coronacrisis heel wat veranderingen met
zich mee: een maximum op het aantal deelnemers, geen wedstrijdelement en geen drank- of
eetgelegenheid in de start- en aankomstzone.
Dankzij de goede samenwerking met de evenementencel van de gemeente en met de politiezone, is het een schitterende vierde editie geworden, met 3 afstanden (6, 12 of 27 km) en
opnieuw een grote tevredenheid bij de deelnemers.
Voor het derde jaar op rij konden we ook rekenen op bouwbedrijf Vandenbussche als hoofdsponsor. Op naar de lustrumviering in 2021!

Triangel de Luxe

Na de vliegende start van dit culinaire benefiet in 2019, stond al vast dat het niet bij die ene
keer zou blijven. De tweede editie, met een vierde chef aan boord, stond op donderdag 19
maart 2020 op de kalender. Maar aangezien ons land op 13 maart voor het eerst in lockdown
ging, was dat natuurlijk geen haalbare kaart. In overleg met de chefs prikten we daarom een
nieuwe datum in september.
De deelnemende restaurants waren dezelfde gastronomische restaurants als vorig jaar (Bistro
Julien, De Baronie en Landgoed den Oker) maar er deed ook een nieuwkomer mee: Lijn58 uit
Waarschoot. Op gewone weekdagen is Lijn58 naar eigen zeggen een eenvoudige brasserie,
maar speciaal voor Triangel de Luxe heeft chef Ludovic een buitengewoon menu samengesteld.
Zo is Triangel de Luxe een volledig Lievegems verhaal geworden, met naast de gerenommeerde
zaken uit Lovendegem en Zomergem nu ook een charmant adres in Waarschoot.

Toch een JOKA-kamp

Begin juli is er opnieuw een JOKA-kamp geweest in de Triangel. Dit jaar trokken zeven vrijwilligers richting Lovendegem: Lisa, Febe, Helena, Leentje, Marjolijn, Morgan en Julie. Voor
sommigen was dit hun eerste JOKA-kamp hier, anderen gaan al een aantal jaren mee. Toch is
het voor hen allemaal een bijzonder kamp geworden!
“Een beetje anders dan vorige jaren: zonder sneukeltoer, zonder show op het einde van de
week en alle activiteiten coronaproof. Ondanks corona hebben we ook dit jaar ons uiterste
best gedaan om er voor de bewoners een heel fijne week van te maken. We splitsten ons op
in groepjes van 2 en 3 vrijwilligers en elk groepje organiseerde de hele week activiteiten voor
één leefgroepsbubbel. We reden rond met Willy de Wandelbus, gingen picknicken aan de vijver,
bakten wafels en cake, speelden spelletjes, gaven voetbadjes, en maakten mooie wandelingen
op en rond het domein van de Triangel. Kortom, het werd een onvergetelijke week voor ons en
voor de bewoners.”

Vrijwilligersfeest

In de Triangel sluiten we de Week van de Vrijwilliger traditiegetrouw af met een etentje waarop
alle vrijwilligers samen met hun partner worden uitgenodigd. Op zondag 8 maart 2020 zaten
we dus nog met z’n allen gezellig aan tafel, ons van geen kwaad bewust. Enkele dagen later
ging ons land in lockdown en gingen ook de deuren van de Triangel voor lange tijd op slot...
De lockdown en het bezoekverbod in de Triangel was ook voor onze vrijwilligers een harde dobber. Omdat de meesten onder hen ook zelf tot een risicogroep behoren, bleven ze uit voorzorg
weg. Zo beschermden ze niet enkel zichzelf maar ook onze cliënten.
Bij de eerste versoepelingen kwamen de wandelvrijwilligers en de fietsbuddy’s mondjesmaat
terug. Wat waren ze welkom en wat zijn we hen dankbaar voor zoveel vriendschap en onbaatzuchtige inzet!
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Speciaal in 2020

Geslaagde crowdfunding

Solidariteitsfonds: boomplanting

Er is voor alles een eerste keer… en zo lanceerden we in 2020 onze allereerste crowdfundingcampagne. Doelstelling: genoeg centen bijeenkrijgen voor de aankoop van een therapiepaard met als uitgangpunt “vele kleintjes maken een groot”. Resultaat: we haalden
méér op dan het streefbedrag en zullen het nieuwe paard meteen ook van aangepaste
huisvesting kunnen voorzien. Missie geslaagd dus!

Na de introductie van het klimaatplan in 2019, heeft het Solidariteitsfonds in 2020 een ‘coole’ bijdrage geleverd door het aanplanten van een dubbele bomenrij op het grasveld aan de
cafetaria.
Bo(o)mvol leven
Het Solidariteitsfonds is actiever dan ooit. Naast een aantal kleinere initiatieven zoals de jaarlijkse kookmaand in november, komen ze ook elk jaar met een groot project op de proppen.
Zo zorgde het fonds voor Willy de Wandelbus in 2018, in 2019 brachten ze genoeg geld bijeen
voor de aankoop van het nieuwe luchtkussen… en in 2020 ging de aandacht dus naar extra
schaduw op het domein.
Natuurlijke schaduw
Het opzet is om de beschikbare buitenruimte op het domein van de Triangel optimaal te benutten. De opwaardering van de moestuin was een eerste stap in de goede richting en ook de
picknickplek aan het Klaverblad is sinds vorige zomer een aanwinst voor de hele voorziening.
Bleef nog over: het wat eentonige en zonovergoten grasveld aan de cafetaria. Na een uitgebreide vergelijking van tenten, terrasoverkappingen, pergola’s en andere tuinconstructies,
koos het Solidariteitsfonds voor natuurlijke schaduw van de ‘morus alba fruitless’ of de moerbei zonder vruchten (en dus zonder vlekken op de kleren).
Meters en peters
Omdat volwassen bomen nogal duur zijn, zijn er in het voorjaar jonge boompjes geplant. Maar
dan nog was de aanplanting een flinke hap uit het budget. Gelukkig kon het Solidariteitsfonds
ook dit jaar weer rekenen op giften van andere ouders en sympathisanten om de aanplant
mee te financieren. Alle 16 bomen zijn op die manier financieel ‘geadopteerd’ door een meter
of peter. Van zodra we weer mogen samenkomen, zullen zij allemaal worden uitgenodigd voor
een officiële inhuldiging van de bomenrij.

Knowhow van de bank

Als laureaat van de BNP Paribas Fortis Awards in 2019, kregen we de kans om ons in
2020 te laten begeleiden door een medewerker van BNP Paribas Fortis bij het opzetten
van een crowdfundingcampagne. Die zorgde ervoor dat we onze koudwatervrees overwonnen en leerde ons de kneepjes van het vak.

Fier op de Triangel-community

Eens we het doel hadden gekozen, ging het hard: al meteen kwamen de eerste donaties
binnen en waar de theorie zegt dat de fondsenwerving in verschillende cirkels verloopt,
hadden wij het streefbedrag al bijna bij elkaar door enkel en alleen onze eerste kring (die
van ouders en sympathisanten) aan te spreken. Dankjewel!

Uitstel is geen afstel

Helaas, zo vlot als de centen waren binnengekomen, zo moeilijk was de zoektocht naar
een geschikt paard. Het eerste paard dat we op het oog hadden, bleek na een proefperiode toch niet over het gewenste karakter te beschikken en ging terug naar haar
oude stal. Meteen daarna ging ons land in lockdown en werden de grensovergangen
gesloten… en laat nu net in Nederland het aanbod aan therapiepaarden het grootst zijn!
Eind 2020 hadden we opnieuw ons oog laten vallen op een geschikt paard en kregen
we weer hoop. Maar alsof de duivel ermee gemoeid was, gleed het dier uit op het ijs en
wilde de eigenaar hem in die toestand niet wegdoen.
Maar goed, we blijven geduldig en vol goede moed uitkijken naar een nieuw paard want
dat komt er zéker! Als het zover is, zullen alle ‘funders’ een uitnodiging krijgen om het
paard te komen bewonderen en hun ‘reward’ in ontvangst te nemen want beloofd is
beloofd, maar vooral: uitstel is geen afstel!

Bye bye belleman
In 2020 kwam er om gezondheidsredenen een
einde aan het engagement van Noël Everaert,
beter gekend als onze ‘belleman’. Jarenlang was
Noël een vaste waarde op de Herfstfeesten, waar
hij doorheen de jaren duizenden tombolalotjes
aan de man heeft gebracht.
Ook op het Winterfeest was hij steevast van de
partij. Hij ruilde dan met plezier zijn Bellemanskostuum voor het (al even warme!) kostuum van
de Kerstman.
Op andere momenten liet Noël de cliënten genieten van zijn zangtalent, waarbij hij zijn liefde voor de Gentse volksliedjes niet onder
stoelen of banken stak. Noël was er altijd graag bij. Ook voor een wandeling in de buurt
of gewoon op het domein, was hij altijd wel te vinden. Zo hebben vele cliënten kunnen
genieten van zijn vrijwillige inzet.

Van dagprijs naar woon- en leefkosten
Sinds 1 januari 2021 is de overschakeling naar het systeem van de woon- en leefkosten een feit. Dat betekent dat we 2020 hebben gebruikt om dit goed voor te
bereiden. We volgden de intensieve opleiding ‘eCQcare’ en gaven tekst en uitleg aan
de netwerken over de nieuwe facturen. We konden hierbij rekenen op de volle medewerking en betrokkenheid van het Collectief Overleg. Ook voor de medewerkers
van onze administratie is het systeem een hele omwenteling. We luisterden even bij
Jill (cliëntenadministratie) en Ingrid (boekhouding) over hun titanenwerk van het
afgelopen jaar.
De overstap van een dagprijs naar woon- en leefkosten is een hele verandering voor
onze sector… hoe hebben jullie dit ervaren?
Ingrid: in eerste instantie leek het of alles wel zou meevallen, aangezien de woon- en leefkosten niet hoger mochten zijn dan de bestaande bijdrage. Maar gaandeweg bleek het toch niet
zo simpel. Daar waar vroeger een bijdrage per dag werd gerekend, zit je nu met verschillende
periodes: sommige dingen worden per dag gerekend, andere per week of eventueel per keer! En
hoe verwerk je bijvoorbeeld de huur als iemand een aantal weken of maanden afwezig is door
ziekte? Dat zijn allemaal zaken die vroeger minder speelden.
Jill: mij deed het denken aan de overstap naar FAM van enkele jaren geleden, dat was toen ook
een serieuze uitdaging. Maar nu ging het om een overstap waar ik het minst zicht op had omdat
de werkelijke kosten moesten vergeleken worden met de maximale ‘bestaande’ bijdrage die we
tot nu aanrekenden. Gelukkig werd dit denkwerk door collega’s van de boekhouding, stafmedewerkers en directie overgenomen. De vertaling in eCQcare was de grootste uitdaging voor mij.
Maar naast deze vertaling kwam het meeste werk, namelijk alle cliënten individueel naar woonen leefkosten over zetten in eCQcare.
De berekening was een werk van lange adem. Hoe lang zijn jullie hiermee zoet geweest?
Ingrid: Je kan gerust over een aantal jaren spreken! Een eerste berekening was gebaseerd op
de gegevens van 2017 wat dus wil zeggen dat we in 2018 met de uitwerking zijn begonnen.
De definitieve woon- en leefkosten zijn uiteindelijk in 2020 tot stand gekomen. We zijn dus niet
over één nacht ijs gegaan.

En betekent dat nu een grote verandering voor jullie dienst of jouw job?
Jill: ja toch wel. Elke cliënt heeft zijn eigen facturatiefiche, waardoor de werkwijze in vergelijking met vroeger meer op de cliënt gericht is. Er moet hierdoor natuurlijk ook veel
meer verwerkt en opgevolgd worden.
Ingrid: ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan deze omschakeling, maar
nu de nieuwe woon- & leefkosten in voege zijn, wil dat nog niet zeggen dat de kous af is!
We gaan dat zeker in de nabije toekomst verder moeten opvolgen en hier en daar bijsturen. Het begint eigenlijk nog maar…
Hebben jullie veel reacties vanuit de netwerken gekregen op de nieuwe facturen?
Jill: voor de ouders is het natuurlijk alweer een aanpassing. En één die niet voor iedereen
even gemakkelijk is. We hebben geprobeerd om de facturen zo eenvoudig en duidelijk
mogelijk te maken, zodat de netwerken een duidelijk beeld hebben van wat er precies
gerekend wordt. En volgens mij zijn we daar toch aardig in geslaagd.

“Binnen het Collectief Overleg hebben wij samen met de directie een
aantal principes vastgelegd zoals: kwaliteitsvolle dienstverlening, betaalbaarheid voor de cliënt, financiële leefbaarheid voor de voorziening,
duidelijke facturatie,...
Deze principes vormden als het ware ons kompas bij de verdere uitwerking van het nieuwe systeem. Het Collectief Overleg zal ook in de toekomst nauw betrokken blijven bij de evaluatie van deze omschakeling.”
Piet Van Rompu, voorzitter Collectief Overleg
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De coronacrisis heeft ons leren genieten van de kleine dingen, in en uit ons kot. Carnaval vieren kon nog net zoals we het gewoon waren, maar in maart kwam de eerste
lockdown en vanaf dan beleefden de cliënten het leven in vaste bubbels.
• Tijdens de week dat normaal gezien de Gentse Feesten doorgaan, kwamen de
artiesten naar ons voor een gezellig en Gents optreden op de boerderij. Kurt
Burgelman en Bart Mareen, bekend van Biezebaaze, verrasten ons met Gentse liedjes maar ook andere meezingers en evergreens.
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Hier willen we even inzoomen op het jaarthema 20202021 dat wij zoals gewoonlijk met een sprekend logo
in de kijker stellen. In de rand van de tekening merk
je het brilletje van het vorige jaarthema ‘Kijk en zie’
dat twee opeenvolgende werk- en schooljaren liep
naar aanleiding van onze focus op de pedagogische
visie die wij altijd voor ogen houden. Het symbool van
het kompas geeft aan dat we na de voorbije bewogen
maanden verder samen richting willen geven.

e

-

Kleine gelukjes

-

Een richtinggevend
jaarthema

Geen normaal jaar

Niemand kan ontkomen aan de gezondheidscrisis die wij meemaken: bewoners en cliënten
en hun netwerk, medewerkers uit alle diensten en functies, bezoekers en firma’s die voor
ons werken. Het blijft een uitdaging voor iedereen en dat werkt verbindend op een manier
die we nooit eerder hebben meegemaakt. Precies daarin schuilt nu een unieke kans om
samen opnieuw richting te geven door deze onmiskenbare wake-up call.

Ruimte voor ervaringsuitwisseling en nog zoveel méér

De bedoeling was om in het eerste trimester van het werkjaar tijd te geven aan teams om
stil te staan bij 2020, om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Maar de tweede golf
was daar al vlug en maakte samenkomen onmogelijk. Toch willen wij dat met alle teams
ooit kunnen doen.

Voor zichzelf zorgen om te kunnen zorgen voor anderen

Omtrent de piek van de recente gezondheidscrisis hebben wij in de Triangel een aantal
tips voor zelfzorg doorgegeven, want om het in zware omstandigheden te kunnen volhouden bestaan er bepaalde technieken waarmee sommige medewerkers vertrouwd zijn en
anderen helemaal niet. Deze suggesties voor ondersteuning van je draagkracht passen in
hetzelfde kompas: mentaal, spiritueel, sociaal-emotioneel en lichamelijk.

• We bleven flink in ons kot en lieten geen kans voorbijgaan om creatief bezig te
blijven. De groepen in de Molendreef konden zich helemaal laten gaan bij Laura
van Kunstbaan vzw: met speciale raamstiften tekende zij de mooiste taferelen
op de ramen aan de buitenkant en de cliënten konden deze inkleuren aan de
binnenkant.
• Toen de plaatselijke zwemclub ons hun decorstukken van een show cadeau
deed, wisten we niet meteen wat we ermee zouden aanvangen. Maar tijdens de
coronacrisis werden ze algauw van stal gehaald! Twee therapeuten verzonnen
opdrachtjes bij elke tekenfilmfiguur en de Disneywandeling was geboren. Een
welkome afwisseling voor onze groepen!
• Het einde van de grote vakantie werd gevierd met een optreden van de sympathiekste accordeonist van ’t land: Marino Punk.
En zo waren er wel meer lichtpuntjes in de coronaduisternis: de drone van VTM die
helemaal in het begin van de crisis kwam overgevlogen, Linde Merckpoel die een hartverwarmend filmpje maakte voor een jarige bewoner, de ene groep die koekjes bakte
voor de andere, het bezoek van Sinterklaas of de hele Triangel-familie aan het dansen
op de tonen van Jerusalema, … we zouden er bijna met heimwee aan terugdenken!

Een kompas voor wie richting zoekt

Om ons ergens naartoe te begeven, hebben we tegenwoordig onze gps. Wie echter nog
ambachtelijk op een wegenkaart wil kijken, kan dat combineren met een écht magnetisch
kompas of eentje op de smartphone of iWatch. Voor een organisatie als de Triangel is het
eveneens van groot belang om altijd te ‘weten waar het noorden is’, om toekomstgericht
en goed georiënteerd bezig te zijn. We hebben een kompas uitgewerkt als methodiek voor
ervaringsuitwisseling. Het kreeg de vorm van een kaartspel om gesprekken op gang te zetten. Ooit, als we weer mogen samenkomen met grotere groepen, komt het weer op tafel.

Het is maar in de richting waar je kijkt dat je iets ziet

Aan een kompas moet je nooit twijfelen, de naald wijst altijd het magnetische noorden aan.
De aantrekkingskracht laat het nooit afweten. Zo is dat ook bij alles wat mensen samen
ondernemen. Positiviteit is de aantrekkingskracht is waarmee we samen richting geven en
vooruit zullen gaan. Positiviteit wil niet zeggen dat alles goed loopt of goed is, dat we uitdagingen zouden mijden of problemen uit de weg zouden gaan, wel integendeel. Positiviteit
is opbouwend omgaan met wat er gebeurt. Dus: besmet zoveel mogelijk mensen met je
positiviteit, dan zal in de komende maanden veel goeds gerealiseerd worden.
Ria De Keyser, algemeen directeur
Filiep Vandenberghe, stafmedewerker ethiek en zingeving

Beveiligend verblijf
Nadat we de goedkeuring op zak hadden in 2019, is er in 2020 intensief gewerkt
aan ons nieuwe project ‘beveiligend verblijf’. Dat staat op de planning om vanaf
september 2022 van start te gaan op het domein van Psychiatrisch Centrum
Sint-Jan in Eeklo.

Ervaren partners

We werken samen met de collega’s van Jeugdhulp Don Bosco (OBC De Waai en OOOC De
Bries), die net als de Triangel veel ervaring hebben met jongeren met complexe problematieken. Het eerste gezamenlijke wapenfeit was de visietekst, gebaseerd op onze beider
ervaringen en de visie van het Agentschap Opgroeien.

Voor wie?

‘Beveiligend verblijf’ richt zich tot jongeren die niet in hun thuissituatie of in een open setting kunnen verblijven omwille van een verontrustende situatie. In een precaire leefsituatie
waarin de jongere onvoldoende bereikbaar is voor hulpverlening, is beveiligend verblijf
aangewezen. De jongere vindt er dan een tijdelijke, alternatieve en veilige plek om te wonen. De bedoeling is om de onveilige situatie van de jongere en diens context te keren en
re-integratie in de samenleving en (her)aansluiting bij de reguliere hulpverlening mogelijk
te maken.

De cliënt centraal

We streven naar een kwalitatieve, ondersteunende hulpverleningsrelatie waarin respect en
een onvoorwaardelijke acceptatie van het cliëntsysteem voorop staat. De relatie met de cliënt en zijn netwerk staat centraal in het traject: de cliënt houdt zoveel mogelijk zelf de regie
en wordt beschouwd als een co-expert. De jongere heeft, samen met zijn sociaal netwerk,
op een systematische en gelijkwaardige manier inspraak in zijn eigen hulpverleningstraject.
We gaan voortdurend in dialoog over het dagelijks samenleven en het leefklimaat in de
voorziening. Van de hulpverleners vraagt dit een sterke sensitiviteit en responsiviteit.

Maatschappelijk inbedding

Beveiligend verblijf biedt in de eerste plaats een positief en veilig leefklimaat. We doen een
beroep op de krachten en oplossingsvaardigheden van de jongere en zijn of haar context en

6

streven naar herstel van relaties. Formele en informele sociale netwerken zien we
als belangrijke krachten die het gezinssysteem kunnen versterken. We zetten dan
ook in op verbreding en de verdere uitbouw van deze netwerken. Daarnaast is ook
een zinvolle dagbesteding essentieel. Dit draagt bij tot een gevoel van zingeving,
versterkt het competentiegevoel en biedt toekomstperspectief.

Uit de startblokken

Vertrekkende van de pedagogische visie kregen ook de bouwplannen meer en
meer vorm. Ondertussen zijn deze plannen zo goed als afgerond en kijken we uit
naar de start van de bouwwerken in januari 2022.
In tussentijd blijven we verder werken aan de voorbereidingen voor de opstart. In
functie van de zorgvraag en de mogelijkheden van de jongere, moeten we snel
kunnen schakelen. Deze aanpak vraagt een veilig en dynamisch personeelsbeleid
binnen een stevige maar flexibele infrastructuur. Dat werken we alvast verder uit in
2021, zodat we deze jongeren een passend antwoord op hun ondersteuningsvraag
kunnen bieden. A work in progress!

De cijfers

De cliënten

Het personeel

De Triangel ondersteunt 414 cliënten. Net als bij het personeel zijn de
dames in de meerderheid: we tellen 226 meisjes en vrouwen tegenover
188 jongens en mannen.

Geslacht, leeftijd en anciënniteit

In 2020 had de Triangel 482 mensen in dienst (308,51 VTE) en behoort daarmee qua tewerkstelling tot de grotere organisaties uit de regio. Van de bijna 500 werknemers werkt
zo’n 73 % deeltijds en het personeelsbestand is overwegend vrouwelijk.
Aantal werknemers volgens geslacht

Aantal werknemers volgens leeftijd
10%
tss 45-49 jaar

77
mannen

11%
tss 50-54 jaar

38%
< 35 jaar

In de leefgroepen wordt er zorg gedragen voor 294 bewoners die dag
en nacht in de Triangel verblijven en voor wie de Triangel hun tweede
thuis is. 370 cliënten maken gebruik van de dagopvang. Daarnaast zijn
er ook 62 personen met een beperking die op een andere manier door
de Triangel worden ondersteund (bv. via RTH, door een jobcoach of in
ambulante begeleiding).
De jongste cliënt die op de Triangel een beroep doet, is een guitige kleuter van 4 jaar. En de oudste bewoonster is een kranige dame van intussen 90 lentes jong! Er is dus een grote variatie in leeftijden, zowel in de
verblijfsgroepen als in de dagopvang. Dat maakt van de Triangel een
stimulerende woon- en leefomgeving voor jong en oud.

17%
tss 35-45 jaar

405
vrouwen

24 %
> 55 jaar

Met 41,6 jaar is de gemiddelde leeftijd van het personeel ongeveer gelijk gebleven.
Het personeelsbestand verjongt wel lichtjes: 38 % van de medewerkers is jonger dan 35
jaar en ook 97 van de 115 nieuwe medewerkers behoren tot deze leeftijdsgroep.
De gemiddelde dienstanciënniteit is 14 jaar en 31% van de mensen zijn langer dan 20
jaar in dienst. De Triangel kent weinig personeelsverloop en slaagt er dus in om de opgebouwde ervaring en deskundigheid in eigen huis te houden en door te geven.
De natuurlijke uitstroom maakt ook dat er elk jaar weer nieuwe collega’s aan boord kunnen komen. Daarnaast is er ook een bijna voortdurende vraag naar leefgroepsbegeleiders
om afwezigheden door ziekte of zwangerschap op te vangen. In 2020 verwelkomden we
zo 115 nieuwe collega’s. Opvallend daarbij is dat we geregeld mensen terugzien die hier
tijdens hun opleiding ook al stage hebben gedaan en met veel plezier terugkomen.

Diversiteit

In vergelijking met de voorgaande jaren, zien we qua opleidingsniveau iets minder masters (9,36 %) maar wel een lichte toename van het aantal medewerkers met een bachelordiploma (44,17 %). Samen met de afgestudeerden van het hoger secundair (35,71 %)
maken zij het gros van het personeel uit.
Er werken 13 mensen van allochtone afkomst in de Triangel (2,7 %) en 4 medewerkers
(0,8 %) hebben een arbeidshandicap. Hoewel het aandeel van de mannelijke medewerkers lichtjes is gestegen (van 15,53 % naar 16 % blijft het personeelsbestand overwegend vrouwelijk (84 %), zowel in de directe zorg als in middenkader- en managementfuncties. In de directe zorg blijven we de stijging aanhouden: 78,68 % van het personeel
werkt rechtstreeks voor en met de cliënten tegenover 20,24 % in de andere diensten en
het management (1,08 %).

Vorming, training en opleiding

Multifunctioneel Centrum

In 2020 mochten we 10 kinderen en jongeren welkom heten in ons MFC. We schreven 14
kinderen en jongeren uit. 11 van hen omdat ze een ‘persoonsvolgend budget na jeugdhulp’ (de nieuwe benaming voor de automatische toekenningsgroep ‘zorgcontinuïteit’)
kregen aangezien ze in 2020 21 kaarsjes mochten uitblazen. De overige 3 gezinnen waarvan zoon of dochter het MFC heeft verlaten, kozen respectievelijk voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening, een Persoonlijk Assistentie-Budget en een andere voorziening.
Van de 11 jongvolwassenen die een ‘persoonsvolgend budget na jeugdhulp’ ontvingen,
kozen er 8 om hun ondersteuning verder te zetten in de afdeling volwassenen van de
Triangel, de overige 3 activeerden hun budget in een andere voorziening.

De gemiddelde leeftijd in het MFC

Aangezien de doorstroom naar de volwassenzorg nu vroeger en vlotter gebeurt door de
automatische toekenning van een budget, zagen we de voorbije jaren een daling van de
gemiddelde leeftijd in ons MFC. Dit effect lijkt zich nu te stabiliseren: terwijl in 2019 de
gemiddelde leeftijd nog daalde van 18 jaar naar 15 jaar, noteren we voor 2020 16 jaar
als gemiddelde leeftijd.

Volwassenen

Het coronajaar 2020 bracht ons 1 overlijden, we moesten jammer genoeg afscheid nemen van Bea. Daarnaast kozen 4 volwassenen ervoor om met een andere dienst of
voorziening in zee te gaan en ging 1 volwassene met welverdiend pensioen na vele jaren
begeleid werken.
We mochten 10 nieuwe volwassenen verwelkomen. Naast de 8 jongvolwassenen uit ons
eigen MFC klopte er nog een jongvolwassene uit een ander MFC met een budget na
jeugdhulp bij ons aan en één persoon met een budget noodsituatie.
De instroom van volwassenen met een budget vanuit de prioriteitengroepen blijft voorlopig dus uit. Dit is een logisch gevolg van het feit dat het gros van het uitbreidingsbeleid
naar de automatische toekenningsgroepen gaat.

De Triangel gelooft in levenslang leren en geeft dan ook graag alle medewerkers de kans
om hun kennis te verdiepen en de blikken te verruimen. Door de coronamaatregelen konden heel wat geplande opleidingen niet doorgaan, maar toch hebben 222 medewerkers
dit jaar één (of meerdere) vorming(en) gevolgd, goed voor 1495 uren. Ter vergelijking:
vorig jaar waren dat er 302, goed voor 2263 uren.
Om nieuwe werknemers wegwijs te maken in de Triangel, organiseren we jaarlijks één of
meerdere introductiecursussen. Gelukkig konden die op de valreep nog doorgaan, net als
de noodzakelijke EHBO-cursus van Idewe. Op pedagogisch vlak hebben de medewerkers
zich dit jaar vooral verdiept in de visie van Heijkoop en Doŝen.

Arbeidsverzuim

Door de coronacrisis hebben we iets meer ziekteverzuim gekend dan gewoonlijk: 72,53 %
van de afwezigheden waren te wijten aan ziekte (in 2019 was dat maar 68,10 %). 46
medewerkers hebben gebruik gemaakt van ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof
voor de verzorging van een zwaar ziek familielid.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

We hebben in de Triangel in 2020 in totaal 35 volwassenen ondersteund via RTH, dat zijn
er 2 meer dan in 2019. De meeste volwassenen in RTH doen een beroep op de Triangel
voor mobiele begeleiding bij hen thuis of op de werkvloer (begeleid werken). Bij de volwassenen gaat 69 % van de gepresteerde RTH-punten naar begeleidingen, 6,40 % naar
dagopvang en 24,60 % naar verblijf.
Het coronajaar 2020 heeft de verhouding dagopvang-verblijf op zijn kop gezet, normaliter
is bij de volwassenen het aandeel dagopvang binnen RTH groter dan het deel verblijf. Bij
de minderjarigen is het aandeel dagopvang opvallend groter: 57,85 % dagopvang tegenover 33,23 % begeleiding. Verblijf is goed voor 8,92 % van de gepresteerde RTH-punten
bij de minderjarigen. We ondersteunden in 2020 in totaal 46 minderjarigen via RTH, dat
zijn er maar liefst 14 meer dan in 2019!
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De Schoolkrant

Een ongekend coronajaar
Wel Pasen, geen vakantie

Zowel voor, tijdens als na de paasvakantie zijn de leerkrachten vol goede moed aan de slag gegaan met (pre-)
teaching. Ze werden ingezet in de leefgroepen van de Triangel en ook in de noodopvang op school. En ze deden aan
afstandsonderwijs voor de leerlingen die thuis verbleven.
Daarbij was het belangrijk, of zo mogelijk nog belangrijker
dan anders, om uit te gaan van de individuele noden en
mogelijkheden van elke leerling en van communicatie met
hun sociale netwerk.

Gemengde gevoelens

We krijgen vooral te maken met veel emoties in deze tijd.
We zijn het laatste jaar geconfronteerd geweest met minder leuke gevoelens van verlies, onzekerheid, gemis en de
angst om zelf ziek te worden. En dat is zeer begrijpelijk.
Maar gek genoeg groeide er uit deze moeilijke situatie ook
heel wat moois:
- We hebben tijd gemaakt voor informele, bemoedigende
babbels.
- We hebben heel veel hoop en warmte gezien, overal om
ons heen. Zo maakten de leerlingen kunstwerkjes als bedanking voor de zorg of een ‘toeterbord’ voor een jarige
buurjongen. Ze hebben echt gevoeld: “we moeten zorgen
voor elkaar want we zitten in hetzelfde coronaschuitje”. Er
bloeiden zo heel wat hechte samenwerkingen op.

- De leerkrachten fleurden elke dag op bij de enthousiaste verbale en non-verbale reacties van de leerlingen als ze voor hun kamerdeur stonden.
- Doordat we nu echt letterlijk SAMEN op de werkvloer
hebben gestaan, is de communicatie tussen begeleiding en leerkrachten verdiept en versterkt. We hebben meer begrip voor mekaar en er is ruimte voor
openheid.
- Ouders en familieleden van de leerlingen zijn via videochatten, Familienet, telefoongesprekken en mails
constant op de hoogte gehouden van het reilen en
zeilen van hun kinderen. Ze konden ook hun zorgen
en bekommernissen eens ventileren bij leerkrachten
en begeleiders.
- Leerkrachten hebben via zoomklassenraden contact
gehouden met elkaar. Hechte banden zijn gesmeed
of werden verder verdiept.

Samen sterk

Hoe graag we het allen zouden willen, we moeten realistisch zijn en inzien dat we misschien niet direct zullen
kunnen terugkeren naar het klassieke schoollopen op
school zelf. Maar we hebben in de plaats toch allen samen een mooi alternatief gecreëerd en blijven verder
vol enthousiasme ons steentje hieraan bijdragen. En
toegegeven…. dit vergt veel van onszelf, maar we krijgen er ook het dubbele aan energie voor terug.
Maar wat bovenal belangrijk is
en wat we na deze beproeving van 2020
niet mogen vergeten:
samen staan we sterk!

BuBaO DE EIK is
een Mooimaker

Het schooljaar
2019-2020 in
cijfers

Tijdens het vorige schooljaar werkte BuBaO DE EIK
een project uit rond afval. Ze deden mee aan de
actie van Mooimakers en zorgden voor een propere
buurt rond het schooldomein in Eeklo.

BuBaO

Verzamelen en hergebruiken

Leerkrachten

In het buitengewoon basisonderwijs zijn er 39 leerkrachten aan de slag: 36 juffen en 3 meesters. 12,8 % van het
personeel is jonger dan 25 jaar. Een opvallend cijfer, want
in Vlaanderen is slechts 6 % van het onderwijspersoneel
in buitengewoon basisonderwijs jonger dan 25 jaar.
Van de 39 personeelsleden wonen er 7 in Lievegem
zelf en 24 in de ruimere regio (Evergem, Gent, Maldegem, Aalter, Deinze, Eeklo). De overige 8 wonen elders
in Oost-Vlaanderen of daarbuiten.

De leerlingen hebben meermaals afval geraapt op en rond
de school, ze knutselden met het materiaal dat ze konden
recycleren en werkten in alle klassen het thema ‘afval’ uit.
Ook in de coronatijd zijn we er steeds blijven voor gaan,
ook al was dit met een pak minder aanwezige leerlingen.
De EIK heeft zich alvast terug ingeschreven voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 en hoopt hiermee terug een
steentje te kunnen bijdragen aan een mooiere en propere
wereld.

Leerlingen

Groene
speelplaats
De teams van BuBaO en BuSO hebben het afgelopen
jaar samen gewerkt aan de groene speelplaats. Het
lege plekje groen naast de wadi (bufferings- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld is met hemelwater) tussen de lagere school De Bron en de fietsenstalling, daar is het!
Een kernteampje van gemotiveerde leerkrachten, therapeuten en vrijwilligers trokken hun werkkleren aan en gingen aan
de slag. Er werd gegraven, gespit, gemetseld en gezaagd.
Natuurlijk konden niet alle collega’s helpen op de groene
speelplaats. Op de werkdag werd er in groepjes ook al gebrainstormd over veilige activiteiten om te organiseren in onze
groene oase. Er werd nagedacht over basale activiteiten, een
autivriendelijk aanbod en ook over inhoudelijke lessenpakketjes. Zelfs het blotevoetenpad wordt rolwagenvriendelijk!
’s Middags werden we verwend met een heerlijke portie versgemaakte spaghetti.
De hele school droeg - al dan niet letterlijk - zijn steentje bij
aan dit verfrissende project. En dat smaakt naar meer!
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“De coronacrisis was een moeilijke maar leerrijke tijd voor
iedereen die de kinderen wilde opvangen. Er was een interessante samenwerking tussen leefgroepen en school,
leerkrachten experimenteerden met pre-teaching, en ook de
ouders stonden paraat om hun kinderen op te vangen waar
nodig. Iedereen haalde zijn meest flexibele en creatieve zelf
ten volle naar boven. Op school uitte dit zich in een aantal
leuke kunstprojectjes met de leerlingen. Wij noemen het
graag ‘Coronakunst’!”

Op de teldag van 1 februari 2020 hadden we in BuBaO
de Triangel 10 kleuters en 46 lagere schoolkinderen
ingeschreven, 40 jongens en 16 meisjes. In BuBaO
De EIK waren er op de teldag 2 kleuters en 30 lagere schoolkinderen ingeschreven, waarvan in totaal 30
jongens en 2 meisjes.
We zien in beide vestigingen (Lievegem en Eeklo) een
positieve stijging van het aantal leerlingen ten opzichte van vorig jaar. In BuBaO De EIK was er zelfs een
stijging van maar liefst 16 leerlingen.

BuSO
Leerkrachten

In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er 56
leerkrachten aan de slag waarvan 49 vrouwen en 7
mannen. Het betreft de personeelsleden met vast benoemde, tijdelijke of vervangingsopdracht, en dit ongeacht de duur en het volume.
Van de 56 personeelsleden wonen er 7 in Lievegem
zelf en 33 in de ruimere regio (Gent, Deinze, Assenede, Aalter, Evergem, Maldegem, Eeklo). De overige 16
wonen elders in Oost-Vlaanderen of daarbuiten.

Leerlingen

Op de teldag van 1 februari 2020 waren er voor BuSO
85 ingeschreven leerlingen waarvan 48 jongens en 37
meisjes.
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Het zijn rare tijden, zeker voor een school. De
schoolpoorten van de Triangel bleven dicht, er
werd enkel voorzien in noodopvang. En ondertussen maakten ook wij in 2020 kennis met het principe van (pre)teaching of aanloopleren…

