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Beste wensen
Welkom in ons eerste nummer van 2020, met leesvoer voor de eerste
3 maanden van het nieuwe jaar. De kerstperiode ligt al een tijdje achter
ons en ondertussen zijn alle nieuwjaarswensen uitgesproken. Vandaag
krijgen we zelfs ‘Blue Monday’ te verduren, de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Met dank aan een Brit die, naar zijn zeggen, een wetenschappelijk verantwoorde formule bedacht waaruit zou
blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is
waarop de meeste mensen zich neerslachtig voelen. Dit zou te maken
hebben met het feit dat de dagen nog donker zijn, goede voornemens
al mislukt zijn en de vakanties nog ver weg lijken…
Ik kijk even door het raam en er hangt een dichte mist over Lievegem.
Zou die Brit dan toch gelijk hebben? Als ik echter rondkijk in de Triangel
zie ik geen neerslachtigheid of mislukte voornemens maar vooral de
passie en de ‘drive’ om de beste zorg te blijven bieden aan onze cliënten.
Zo staat het ook in ons beleidsplan geformuleerd: we blijven in 2020
‘de bril van onze cliënt’ opzetten. Dat is geen roze bril maar we kijken
wel vanuit een positieve mensvisie.

Donkere dagen doen
verlangen naar licht,
naar uren van gemoedelijkheid
of iemand met warmte en hoop
in zijn woorden.
Alleen uit het zachte
wordt zachtheid geboren

Dat is wat er toe doet: met een positieve kijk aan de slag gaan, creatieve oplossingen zoeken en er elke dag volop tegenaan blijven gaan.
Zo creëren we samen de toekomst van de Triangel en nog zoveel meer.
Laat je dus ook in 2020 door het negatieve niet overdonderen. Blijf je
positief verwonderen. Zie in het dagelijkse het bijzondere. Geniet van
wat een jaar brengen kan.
Nog een late proost op een heel gelukkig nieuwjaar!
Ria De Keyser
Algemeen directeur

Kalender 2020
Vrijdag 31 januari:

Quiz (Oudercomité)

Zondag 8 maart:

Vrijwilligersfeest

Maandag 16 maart:

Ouderavond op school

Donderdag 19 maart:

Triangel de Luxe

Zondag 29 maart:

Wandeling Reigerstappers voor de Triangel

Maandag 13 april:

Paaszoektocht (Oudercomité)

Zaterdag 16 mei:

Vormsel op school

Dinsdag 23 juni:

Feest van het Huis

Zondag 28 juni:

Familiedag (Oudercomité)

Weekend 10-11 oktober:

Herfstfeesten
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Kris Gelaude

Beleidsinfo
INTERN

EXTERN

Correctiefase 2…
Eind september kregen alle budgethouders een brief
van het VAPH dat het persoonsvolgend budget nogmaals wordt aangepast. Dit komt door correctiefase 2:
de overheid wil er met deze budgetaanpassing voor
zorgen dat we over heel Vlaanderen ‘gelijke budgetten
voor gelijkwaardige profielen’ hebben. Sommige collegavoorzieningen worden hierdoor zwaar getroffen, in de
Triangel valt dit gelukkig mee en hoeven we ten gevolge
van correctiefase 2 geen personeel af te bouwen. Dit
betekent wel dat alle budgethouders een addendum bij
de individuele dienstverleningsovereenkomst dienen te
ondertekenen. Indien dit nog niet gebeurde, zullen de
netwerkondersteuners binnenkort contact opnemen.

De warmste week
In schril contrast met dit kil besparingsbeleid vanuit
de Vlaamse Regering waren de vele acties die dit jaar
zijn georganiseerd voor de Triangel tijdens de warmste
week. Het waren er maar liefst 12! Zoveel initiatieven,
zoveel vrijwilligers,… dat is werkelijk hartverwarmend.
Dit bracht een mooie som op om extra’s te doen met
en voor onze cliënten. Hartelijk dank aan iedereen die
zich voor de Triangel heeft ingezet. Een overzicht van
alle acties vind je op pagina 12.
Masterplan
De centrale campus ziet er sinds kort helemaal anders
uit. De verhuis naar Veldbloem is achter de rug en de
volgende fase van ons masterplan is aangebroken. Het
Bernadetteplein fungeert tijdelijk als parking. We weten
allemaal dat dit geen schoonheidsoplossing is, maar omwille van de opgelegde normen vanuit de overheid kon
het echt niet anders. De parkings aan de receptie, de oude
school en het washuis zijn immers niet meer bruikbaar.
De oude schoolgebouwen vooraan op het terrein worden
afgebroken en ook de conciërgewoning verdwijnt. Dit
om plaats te maken voor een tweede nieuwbouw op
het terrein, in het verlengde van Veldbloem.

… en besparingen
We starten het nieuwe jaar vol goede voornemens en
met frisse moed. Dit ondanks het feit dat het de sector
echt niet makkelijk wordt gemaakt. De besparingen die
onze sector treffen zijn onaanvaardbaar want deze zijn
echt niet gering. De overheid probeert deze te verpakken als besparingen op structuren maar in realiteit gaat
het altijd over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning
die we bieden aan onze cliënten. We vinden dat we dit
niet zomaar kunnen laten gebeuren, dus stelden we op 3
december onze geplande projectenmarkt uit en trokken
we naar Brussel om ons te laten horen tegen de plannen
van de Vlaamse Regering. We waren er met zo’n 2.000
collega’s uit de verschillende welzijnssectoren. Tot nu
toe heeft het protest niet mogen baten, maar we geven
het niet op!

Fusie van Thaleia en de Triangel
Home Thaleia in De Pinte is een kleinschalig initiatief
dat 20 jaar geleden werd opgericht door een groep geëngageerde ouders die een nieuwe thuis zochten voor
hun zoon of dochter met een beperking. Reeds van bij
de start was er een intensieve samenwerking tussen
Thaleia en de Triangel op het vlak van administratie,
ICT, boekhouding,… Door alle omwentelingen in de
sector, de toenemende regelgeving en bijhorende administratieve last werd het de voorbije jaren duidelijk
dat het voortbestaan van Thaleia als zelfstandige vzw
niet langer evident was. Recent werd dan ook besloten
om over te gaan tot een fusie van vzw Home Thaleia en
vzw DVC De Triangel. Home Thaleia zal zijn eigenheid en
kleinschalig, huiselijk karakter behouden. Lees er meer
over op pagina 13.
Ria De Keyser, algemeen directeur
& Kristien Van Leeuwen, beleidsmedewerker
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Interesse uit China
Door bemiddeling van Patrick Nijs, ere-consul voor
België in China, kwam Home Thaleia in februari 2019
in contact met Vincent Luo. Deze man is vader van een
zoon met een beperking en werkt in China aan de bouw
van een huis voor volwassenen met een beperking, het
Homeland-project. Onder het Chinese motto “Beter goed
nagemaakt dan slecht zelf bedacht” wilde hij in België
graag enkele examples of good practice bezoeken. En
Home Thaleia was daar één van…
Paasvakantie 2019
Vincent Luo bezoekt Home Thaleia in zijn eentje. Ik heb
een lang gesprek met hem. Hij is onder de indruk van
het gebouw en de accommodatie, maar bovenal van de
werking, de sfeer, … Hij is zo enthousiast dat hij Home
Thaleia wil tonen aan zijn mede-initiatiefnemers.
Er worden plannen gesmeed voor een meerdaags bezoek, ergens in oktober 2019.
Een eivol programma
Na heel wat over-en-weer geskype en gemail komen
we tot een driedaags programma dat start op 1 oktober, wanneer het in China vakantie is. Maar 1 oktober
is toevallig ook de verjaardag van Home Thaleia en die
moet natuurlijk gevierd worden! De 21ste verjaardag
wordt een reis rond de wereld in één dag, met ontbijt in
Frankrijk, Highland-games in Schotland, soep in Spanje,
Piñata-meppen in Mexico, hamburgers eten in Amerika,
sumo-worstelen, … en met als absoluut hoogtepunt:
bezoek uit China!

Dag 2 van het bezoek start met een uitgebreide rondleiding in Home Thaleia, even meedraaien op de werkvloer,
een infosessie over het belang van een zinvolle dagbesteding, gevolgd door een bezoek aan het Groenhuis en
de bouwwerf van het Kalliope-huis.
Academische zitting
We ronden een intense 3-daagse in stijl af. In de voormiddag bezoeken we de Triangel voor een uitgebreide
kennismaking en een rondleiding. ’s Middags genieten we
van ‘a typical Belgian lunch’ bij, jawel, de frietchinees (!)
en sluiten de dag af met een academische zitting. Daarop
kwamen ere-consul Patrick Nijs aan het woord, Vincent
Luo zelf als mede-iniatiefnemer van het Homeland-project, Renaat Jonckheere (coördinator dagbesteding van
de Triangel) en ook nog de burgemeester van De Pinte,
Vincent Van Peteghem.
Het bezoek van onze Chinese vrienden was een unieke
ervaring. Vanop een afstand volgen we de bouw van
het Homeland-project mee… en wie weet wat de toekomst brengt.
Jo Degroote
Coördinator Home Thaleia
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Puur vrijwilligerswerk…
je moet het maar doen
Van 29 februari tot 8 maart 2020 is het weer ’Week van
de Vrijwilliger’, een initiatief van het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk. In die week wordt er extra aandacht
en waardering gevraagd voor het vele werk dat door
vrijwilligers gebeurt.

Het Jokakamp begint op maandag 6 juli en eindigt op
zaterdag 11 juli 2020. Kandidaten moeten geen specifieke voorkennis hebben: veel goesting is genoeg!
Weet je iemand, breng die dan zeker in contact met
Griet De Waele (griet.dewaele@dvcdetriangel.be of
tel. 09 372 86 11), coördinator van het vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersfeest op 8 maart
Ook in de Triangel willen we die week een extraatje doen
voor onze 160 vrijwilligers en we nodigen hen dan ook
uit op het jaarlijkse vrijwilligersfeest op zondag 8 maart.
Alle vrijwilligers ontvangen hiervoor een persoonlijke
uitnodiging (geef zeker een seintje als dit niet het geval
zou zijn). We starten de dag met een viering om 10.30 u,
gevolgd door een receptie en een lekkere maaltijd.

Nieuwe vrijwilligers welkom
Voor het eerst konden mensen zich ook tijdens de Warmste
Week aanmelden als vrijwilliger. Zo kreeg Sleidinge op 21
december Dominika op bezoek en Mattis kwam maar liefst
5 keer langs in verschillende leefgroepen in Lovendegem.
Hij heeft zich meer dan nuttig gemaakt: van het monteren
van een Ikea-kast tot het wandelen met bewoners…

Joka-vrijwilligers gevraagd
Jong geleerd is oud gedaan… en dat geldt ook voor
vrijwilligerswerk! Samen met Joka (jongerenkampen)
zijn we nog op zoek naar een paar jongeren tussen 16
en 26 jaar die het zien zitten om een vakantieweekje
in de Triangel te logeren en allerlei activiteiten te doen
met de cliënten. De activiteiten vinden overdag plaats:
de maaltijden, de was en de plas en het bedritueel laten
we over aan de vaste begeleiders.

Ben je of ken je zelf een nieuwe kandidaat-vrijwilliger maar
heb je de oproep via de Warmste Week gemist? Geen probleem hoor, je bent op elk moment welkom om eens kennis
te maken. Wil je graag weten welke taken er zoal zijn, kijk
dan eerst eens op www.detriangelplus.be.
Griet De Waele
Coördinator Vrijwilligerswerking

Mia Verheye,
onze zeldzame
parel
Een loopbaan van 45 jaar in dezelfde organisatie. Het
zijn zeldzame parels! De warme, zelfs bloedhete zomer
van 2019 was voor Mia Verheye meteen de laatste als
begeleidster binnen de dagbesteding. Bijna 38 jaar lang
stond ze samen met de collega’s altijd klaar om een betekenisvolle dagbesteding te realiseren.

Mia staat links op de foto met haar collega’s
werken op het ritme van de cliënten, mogelijkheid om uw
netwerk uit te breiden, verhogen van het zelfwaardegevoel
bij de betrokken bewoners, enz. Zulke uitspraken vinden we
vandaag misschien heel gewoon, maar bijna 40 jaar geleden
waren die echt wel buiten-gewoon!

Toen ze in 1981 de overstap maakte van leefgroepsbegeleider naar wat toen ‘hulp’-ergotherapeute heette, was
ze nog piepjong en toch had ze er al een blitscarrière
als leefgroepsbegeleidster opzitten. Mia was net 18 jaar
toen ze in 1976 startte in een leefgroep van jongeren
(Kamperfoelie) om 2 jaar later al aan de slag te gaan als
hoofdopvoedster in de Kinkhoorn. Ondertussen slaagde
ze erin om deze job te combineren met haar opleiding
tot opvoedster, het diploma dat ze haalde in 1980.

Toen Mia hier voor het eerst solliciteerde, noteerde Jef Van
Valckenborg: “stil en zorgzaam”. En zo is ze gans haar loopbaan geweest. Niet teveel theorie, doen! Niet te moeilijk,
concreet en duidelijk! Tot haar laatste dag is ze aan haar stijl
trouw gebleven. Geen tralala, geen mooie woorden……
gewoon doén!
Merci Mia, en tot ziens.

Op haar sollicitatie voor de dagbesteding zal ze de toenmalige directie bijna zeker overtuigd hebben met haar
uitspraken over de meerwaarde van de dagbesteding:

Renaat Jonckheere
Coördinator Dagbesteding
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Doe mee aan de Reigertocht
Zet je wandelschoenen maar al klaar, want op zondag 29
maart verwachten we jou op de Reigertocht, de jaarlijkse
wandeling van wandelclub de Reigerstappers uit Vinderhoute, deelgemeente van Lievegem. Het is al de 42ste editie
en deze keer worden de kilometers gemaald ten voordele
van de Triangel.

Starten kan tussen 7 en 15 uur. Deelnemen kost 2 euro per
persoon (of 1,5 euro voor leden van de Reigerstappers).
Pannenkoeken
Voor of na je wandeling (of ook gewoon zomaar!) ben je
zeer welkom in het parochiaal centrum om pannenkoeken
te komen eten. De opbrengst van de pannenkoekenslag
is voor de Triangel, dus… smullen maar!

Voor iedereen
Om mee te doen aan de Reigertocht, moet je geen lid zijn
van een wandelclub. Iedereen is welkom. Met 7 afstanden
is er voor elk wat wils, van rustige stapper tot geoefende
wandelaar. Het 6 km-parcours doorheen het dorp is rolwagentoegankelijk.

Kan je die dag niet langskomen, geen paniek: je kan ook
vooraf pannenkoeken bestellen op info@dvcdetriangel.be
of tel. 09 372 86 11 en ze komen afhalen op zondagnamiddag 29 maart of maandag 30 maart aan de receptie van de
Triangel, Molendreef 16, Lovendegem.

Praktisch
Vertrek en aankomst is in het parochiaal centrum Den Osschaert in de Kasteeldreef van Lovendegem. Je kan kiezen
voor 6 km, 9 km, 12 km, 15 km, 18 km, 23 km of 30 km. Bijna
alle wandelingen passeren op het domein van de Triangel.

De prijs is 6 euro voor 10 stuks. Bestellen kan tot en met
vrijdag 27 maart.

Een hart voor Congo
Memsaada
Het doel van de vzw is om
bij te dragen tot een beter
zorgaanbod en kwalitatieve gezondheidszorg in het Oost-Congolees
conflictgebied. Hun werking bestaat er
vooral in de partnerziekenhuizen uit te rusten
met het noodzakelijke medisch materiaal voor een goede
basisgezondheidszorg en hen daarbij technisch, medisch
en praktisch te ondersteunen.

De voorbereidingen voor de volgende nieuwbouw zijn
begonnen. De nieuwbouw komt op de plaats van de oude
BuBaO-school en die moest dus worden leeggemaakt voor
de sloop. Er stond veel rommel in, maar ook heel wat orthopedisch materiaal. En dat krijgt nu een tweede leven
in Congo.
Oud maar niet versleten
De kinderen en volwassenen die therapie volgen in de
Triangel, krijgen geregeld nieuw orthopedisch materiaal
omdat ze hun oude hulpmiddelen ontgroeid zijn. Maar het
meeste daarvan is absoluut nog niet versleten en als therapeuten konden we het niet over ons hart krijgen om het
weg te gooien. Gaandeweg groeide er in de oude school een
mooie verzameling ‘oud’ orthopedisch materiaal: rolstoelen,
zitschalen, staplanken, voetspalken, bedjes, driewielers,
hoog-laagtafels, enz.

Daarnaast bezorgen ze ook orthopedisch materiaal
aan voorzieningen voor personen met een beperking.
Memsaada heeft bovendien een atelier waar mensen
leren om dit materiaal te herstellen of aan te passen.
Memsaada heeft alle spullen intussen opgehaald. Zo
kan ons ‘afgedankt’ materiaal nog andere mensen gelukkig maken, want ze hebben het daar in Congo heel
hard nodig. Stel je voor je niet kan stappen maar geen
rolstoel hebt. Hoe doe je het dan?!

Toen de school leeggemaakt moest worden, zijn we op
zoek gegaan naar buitenlandse organisaties die in hun eigen
land de technieken nog niet bezitten om dit materiaal zelf
te maken of omdat het te duur in aankoop is. Na heel wat
kijken en vergelijken kwamen we uit bij Memsaada vzw.

Barbara Casaert, kinesiste
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Van BuSO de Triangel tot de universiteit van Kigali
Win-win
Voor onszelf was het bezoek een kans om eens stil te
staan bij wat we op school aanbieden, bij wat we doen
en waarom. We kwamen tot het besef dat wat we doen
op school interessant kan zijn voor anderen en dit heeft
een dynamiek gecreëerd binnen het team.
De twee ergotherapeuten waren zelf ook heel tevreden
over hun twee bezoeken en waren opgetogen over het
enthousiasme en de gedrevenheid van het personeel,
de bruikbaarheid van de gegeven uitleg en over het feit
dat ze ervaren en gezien hebben dat er een ruim en
boeiend aanbod mogelijk is voor jongeren met een matig
of ernstig verstandelijke beperking, een groep jongeren
voor wie er in Rwanda vaak geen toegang bestaat tot
de nodige hulpverlening.

In het najaar kregen we bezoek uit Rwanda. Sinds een
paar jaar bestaat er aan de universiteit van Kigali een
opleiding ergotherapie. Anderhalf jaar geleden zijn de
allereerste ergotherapeuten er afgestudeerd. Twee van
hen verbleven onlangs vier weken in Gent en bezochten
toen ook de Triangel. Vanaf januari gaan ze voor twee
jaar naar Zuid-Afrika om er verder te studeren, zodat
ze later zelf les kunnen geven in ergotherapie.
Uitwisseling onder collega’s
Ze kwamen naar België via HoGent met een dubbel doel.
Enerzijds wilden ze ervaren en zien hoe ergotherapie
bijdraagt tot de gezondheidszorg, anderzijds wilden
ze meer te weten komen over de zorg die een ergotherapeut, samen met andere disciplines, kan bieden aan
kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking.
Het was een verrijkende ervaring voor Noord en Zuid.
We konden met hen informatie uitwisselen over allerlei
facetten van wat er gebeurt op school:
- wat een ergotherapeut doet binnen therapie en als
leerkracht;
- beschrijving van de leerling (ICF, classificatie schalen);
- communicatie (er bestaat momenteel nog geen opleiding logopedie in Rwanda);
- eet- en drinkbegeleiding (middagmaal, snack);
- ervaringsgericht leren (proeverij, zoutdeeg, MSST, …);
- sociale rehabilitatie via beeldende vorming;
- muziek en ontspanning (muziek maken en beleven,
klankschalen, …).

BuSO-team de Triangel
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19 maart: Triangel de Luxe
Reserveren

Het was vorig jaar al duidelijk dat het culinaire benefiet
‘Triangel de Luxe’ voor herhaling vatbaar zou zijn. De 3
restaurants waren snel volzet, de gasten waren tevreden,
de chefs waren fier en de Triangel was blij met de mooie
opbrengst. We gaan dus voor een tweede editie, op donderdag 19 maart 2020.

Om een tafeltje te reserveren, stuurt u een mail naar
triangeldeluxe@dvcdetriangel.be met het gewenste
restaurant, het aantal personen en uw telefoonnummer.
Reserveert u liever telefonisch, dat kan ook: 09 372 86 11.
Van zodra uw reservatie wordt bevestigd, schrijft u het
bedrag over op rekeningnummer BE02 4493 6776 2140
met de naam van het gekozen restaurant als mededeling. Wij sturen u dan meteen uw restaurantvoucher op.
Moeten de chefs rekening houden met voedselintoleranties of een allergie, geef dit dan zeker aan bij de
reservatie en wacht niet tot de avond zelf.

4 restaurants
De deelnemende restaurants zijn dezelfde gastronomische restaurants als vorig jaar (Bistro Julien, De Baronie en
Landgoed den Oker) en er doet ook een nieuwkomer mee:
Lijn58 uit Waarschoot. Op gewone weekdagen is Lijn58
naar eigen zeggen een eenvoudige brasserie, maar speciaal
voor Triangel de Luxe zal chef Ludovic een buitengewoon
menu samenstellen. Zo wordt Triangel de Luxe een volledig
Lievegems verhaal, met naast de gerenommeerde zaken
uit Lovendegem en Zomergem nu ook een charmant adres
in Waarschoot.

Wij zijn ervan overtuigd dat u op donderdagavond 19
maart zult genieten van een voortreffelijk diner en tegelijk steunt u de Triangel, want de chefs geven hun winst
van die avond af aan het goede doel. Een extra reden
om zeker te komen genieten... Smakelijk!
Griet De Waele
Communicatie & sponsoring

All-in menu
De 4 chefs serveren u op 19 maart elk een driegangenmenu,
voor de vaste prijs van 80 euro per persoon. Aperitief, water,
wijn en koffie zijn inbegrepen.
Voor de begeleidende wijnen kunnen we rekenen op de
sympathie en de vakkennis van Wijnhandel Neyt uit Waarschoot. En het aperitief wordt uitgeschonken met de hartelijke groeten van RoomeR, Vylmer Mistral (alcoholvrij)
en Nona June (alcoholvrije gin).

De 4 chefs: Dietrich van den Oker, Ludovic van Lijn58, Lode van de Baronie en Davy van Bistro Julien
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RoomeR
of Vylmer Mistral (alcoholvrij)
Verfijnde mondhapjes

RoomeR
of Vylmer Mistral (alcoholvrij)

v

Aperitiefhapjes

Chaud-froid van carpaccio

v

van sint-jakobsvrucht
met eigen creatie handgemaakte kroket van
kreeft en korma

Tatjespap met prei,
gepocheerd hoeve-eitje,
asperge en grijze garnalen

v

v

Reegeitfilet in rodewijnextract met honing van
eucalyptus, Franse gekarameliseerde sjalot
gewokte boschampignons met look en kervel

Lamskroontje met schorseneren,

v

v

Op de minuut versgedraaid karamelijs

Citroentaartje
met meringue en frambozen

pastinaakcrème en gratin

op amandelcrumble
overgoten met zwarte chocolade
en kattentongen

v

Koffie of thee
Gourmandise

v

Koffie of thee
Ambachtelijke verse bokkenpootjes
van de hand van hulppatissier Seppe
Landgoed den Oker
Stoktevijver 36 - Zomergem

Brasserie Lijn58
Stationsplein 10 - Waarschoot

RoomeR
of Vylmer Mistral (alcoholvrij)

RoomeR
of Vylmer Mistral (alcoholvrij)

Aperitiefhapjes

Aperitiefhapjes

v

Grietfilet

v

beukenzwammen / nage
citroengras / mangalicaham
pastinaak / tuinboon

Rillettes van makreel
geserveerd met granny smith,
tzatziki en structuren van radijs

v

Traag gegaarde zwartpootkip

v

Parelhoensuprême
met savooi à la crème,
polentakroket en jus van champignon

kaffir risotto / rode peper
zoetzuur / broccoli / pijpajuin
duxelle champignons / patisson
v

v

Passievruchten / panna cotta

Boule d’or: biscuit van pistache,

bretoense deeg / granaatappel
amandel

mousse van witte chocolade
en gel van yuzu

v

v

Koffie/thee
Zoethoudertje

Koffie of thee
Versnaperingen

De Baronie
Vaartstraat 36 - Lovendegem

Bistro Julien
Grote Baan 6 - Lovendegem
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De dagbesteding is meer dan de werkp

Deel III: begeleid werken, interne tewerkste
Naast de ateliers, belevende activiteiten, buitenwerk en boerderij zet de dagbesteding ook
in op verschillende vormen van tewerkstelling… meteen het derde en laatste deel over de
werking van de dagbesteding.
Werken in een gewone werkomgeving met ondersteuning van een jobcoach
Onze 3 jobcoaches (Hilde Adams, Sofia Van Poucke en Marleen Carton) ondersteunen cliënten
bij hun begeleid werken. Zowel het werk zelf als de geboden ondersteuning zijn op maat van
de betrokken cliënten. Zo’n proces verloopt in fasen:
1) Assessment en jobfindig
De jobcoach zoekt samen met de persoon uit wat zijn of haar interesses en mogelijkheden
zijn en gaat met die informatie op zoek naar een passende job. Dit is een erg belangrijk
onderdeel van hun werk: werkgevers zoeken, hen informeren, warm maken en overtuigen,
mogelijke problemen bespreken, enz.
2) Jobanalyse
Eens een bedrijf bereid gevonden, begint het echte werk: ter plekke de mogelijke opdrachten
in kaart brengen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan zowel de jobinhoud als aan de
werkomstandigheden, bijvoorbeeld: moet de cliënt zich vlot kunnen uitdrukken, moet hij
kunnen lezen? Zijn er verplaatsingen nodig? Zijn er geen fysieke drempels? Komt de cliënt in
contact met klanten? Is er in het bedrijf iemand die de rol van werkbegeleider kan opnemen?
Moet er in stilte gewerkt worden? Hoe is de sfeer?
3) Jobmatching
In de volgende fase brengt de jobcoach alle informatie samen en gaat na of de job aan de
verwachtingen en de mogelijkheden van de cliënt beantwoordt. Is het voldoende op maat?
Zal de cliënt er zich goed bij voelen? Is het vervoerstraject haalbaar of aan te leren, enz. Wanneer na een kennismakingsbezoek de werkgever en cliënt de samenwerking willen opstarten,
wordt er een overeenkomst opgemaakt en ondertekend door de werkgever, de cliënt en de
jobcoach. Regelmatige follow-up en jaarlijkse evalutie zijn voorzien.
4) Jobcoaching
Tijdens de eerste werkdagen gaat de jobcoach mee met de cliënt. Deze begeleiding wordt
stap voor stap afgebouwd en op maat van de cliënt wordt er een bepaalde regelmaat afgesproken. Tussendoor kunnen er ook nog telefonische contacten zijn tussen alle betrokkenen.
De 3 jobcoaches hebben samen zo’n 30 cliënten in begeleiding. Voor een 15-tal is dit de enige
vorm begeleiding die ze aan ons vragen. De anderen combineren dit met woonondersteuning
vanuit Team Mobiel/Ambulant, verblijf of dagondersteuning vanuit de dagbesteding. De plekken waar ze tewerk gesteld zijn, zijn zeer divers: scholen, landbouwbedrijven, bibliotheken,
archieven, justitie, haven, …
Werken in de Triangel met ondersteuning van een jobcoach
Voor sommige cliënten is externe tewerkstelling niet vanzelfsprekend. Zij hebben meer nood
aan de nabijheid, de zekerheid en de veiligheid van de campus. Ook voor hen proberen we werk
op maat te zoeken en hen te ondersteunen, grotendeels volgens dezelfde methodieken als bij
externe tewerkstelling. Maar door te werken op de eigen campus kunnen de omstandigheden
wel makkelijker aangepast of bijgestuurd worden.
Annelies Vandepitte is voor deze specifieke groep (zo’n 25-30 cliënten) onze 4de jobcoach.
Washuis, naaikamer, onderhoud, logistieke ondersteuning in leefgroepen en de school zijn de
meeste voorkomende tewerkstellingsplaatsen in de Triangel zelf.
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plaats

elling en enclave
Enclavewerking
In juni 2017 zijn we binnen de dagbesteding gestart met een eerste enclavewerking. In
november 2018 kwam daar dan een 2e werkpost bij. Hiermee wilden we een nieuwe
uitdaging bieden aan gebruikers van de dagbesteding. Elke maandagnamiddag en
donderdagvoormiddag gaat een groepje van 7 cliënten met een vaste begeleider van
de Triangel werken op verplaatsing.
Wat is enclavewerking?
Binnen de dagbesteding hebben we al heel lang een semi-industrieel atelier. Hier
werken onze cliënten kleine opdrachten af voor externe firma’s (bijvoorbeeld pizzadozen plooien voor de pizzamobiel, mailingopdrachten voor de Triangel, herverpakkingsopdrachten voor Imperial Meat Products).
In enclavewerking verplaatsen wij ons naar de firma en voeren daar ter plaatse opdrachten uit. De meerwaarde hiervan is de maatschappelijke erkenning, sociale integratie, inclusie. We komen in een ‘gewone’ werkomgeving maar behouden tegelijk
een stuk bescherming doordat een vaste begeleider van de Triangel er constant is
ter ondersteuning. Wij zorgen voor het vervoer van onze cliënten naar de bedrijven en begeleiden hen op de werkvloer. Ook brengen we opdrachten mee voor het
semi-industrieel atelier in de werkplaats en de buitenateliers op de hoeve. Zo krijgen
cliënten voor wie het begeleid werken misschien net iets te hoog gegrepen is toch
ook de kans om mee te participeren in een gewone werkomgeving.
Waar en wat?
• Colpaert-Van Leemputten
Deze gerenommeerde winkel voor de hedendaagse keramist en beeldhouwer was
vroeger gevestigd op de Elyseese Velden in Gent en nu in Nevele. Ons takenpakket is
er zeer gevarieerd. We kleven etiketten met barcode op producten die in de winkel
verkocht worden, zodat die makkelijker afgerekend kunnen worden. Daarnaast
vullen we ook de rekken aan en ook het afstoffen van producten staat al eens op
onze takenlijst. Een andere vaste opdracht zal zijn om de nieuwjaarsbrieven, die
in groten getale toekomen, per 10 te verpakken. Zo kunnen die verdeeld worden
aan de verschillende klanten. Meer info vind je op www.colpaertonline.be.
• Netelvuur
Netelvuur bevindt zich in Oostwinkel. Het bedrijf teelt en verwerkt aromatische en
medicinale planten. Het ganse proces gebeurt er biologisch. Netelvuur heeft zelf
het totale productieproces in handen. Beginnend bij de aanplant, teelt en oogst
van de planten en eindigend bij een hoogwaardig chemisch gedefinieerde olie of
hydrolaat.
Wij werken er mee aan het maken van notenolie. We starten bij het inzamelen en
rapen van de walnoten. In Oostwinkel kraken we de noten en scheiden we het
vruchtvlees van het omhulsel. Het vruchtvlees gaat dan een tijd in een droogoven
en wordt daarna geperst tot olie. Op zondag kan je voor je boodschappen terecht
in de coöperatieve zondagswinkel. Neem zeker eens een kijkje op de website voor
meer informatie: www.netelvuur.be.
Natascha De Kesel en Annelies Vandepitte, medewerkers werkplaats
& Renaat Jonckheere, coördinator Dagbesteding

Foto’s van boven naar onder:
Hilde Adams, Sofia Van Poucke, Marleen Carton
Annelies Vandepitte en Natascha De Kesel
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Wat geweest is…
Herfstfeesten

Dank aan alle aanwezigen op de Herfstfeesten. Het
was alweer een geslaagd evenement met voor elk wat
wils. Van deze editie onthouden we vooral onze zeer
geslaagde medewerking aan ‘Meetjeslandse Meesters’
met een prachtige tentoonstelling gebaseerd op het
werk van Aline Acart.

Winterfeest
Dat vrijdag de 13de geen ongeluk brengt, hebben we
bewezen op de jaarlijkse kerstmarkt: vele kraampjes
met mooie spullen, allerlei lekkers en gezelligheid
troef. De opbrengst gaat zoals altijd naar de sociale kas
van de Triangel, ten behoeve van cliënten die moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

De Warmste Week
Er zijn dit jaar maar liefst 12 acties georganiseerd voor
de Triangel. Van ons eigen sinterklaasontbijt tot een
partybus op de parking van Supra Bazar Lovendegem
of een kersthappening van het Imperial-personeel…
elke actie was meer dan de moeite waard. Onze dank
is dan ook groot aan alle actievoerders:
- De Rospot van ’t Konijntje Groenten en Fruit
- Cheers 4 Triangel, de partybus op de parking van
Supra Bazar Lovendegem, plus de verkoopstand
van de Dagbesteding aan de uitgang
- HoGent-studenten: granola bakken en verkopen
- HoGent-studenten: wafeltjes bakken en verkopen
- HoGent-studenten: spelletjesnamiddag
- Spelletjescafé van ‘Friends for Life’ (5de leerjaar
De Bron)
- Sinterklaasontbijt
- Triangel-bal met folkmuziek en –dans, georganiseerd
door collega Kelly Pardo en zelfstandig verpleegkundige Ronny Defoor
- Pizzaverkoop in de Voetbalstraat in Gentbrugge
- ‘De warmste kerstmarkt van Lievegem’ bij Imperial
Meat Products
- Truffelverkoop van KSA Oepites Zomergem
- Pannenkoekenverkoop door KLJ Lovendegem
In de marge van de Warmste Week deed ook gemeenteraadslid Ivan Goethals een gift. Ter gelegenheid van
zijn pensionering bij KBC bracht hij een mooi bedrag
bij elkaar en 2500 euro daarvan ging naar de Triangel.
We wensen Ivan veel geluk in deze nieuwe levensfase!
Daarmee komt het totaal in het kader van de Warmste
Week op meer dan 19.000 euro aan giften. Dankjewel aan iedereen die een inspanning heeft gedaan,
in welke vorm dan ook!
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Fusie van Triangel en Home Thaleia

Er is een fusie op til tussen de Triangel en Home Thaleia uit De Pinte. De liefde was al groot en wederzijds, maar nu
wordt deze bezegeld in een officieel samenwerkingsverband. De beslissing is begin december genomen door de Raad
van Bestuur van beide vzw’s. De werking en doelstellingen van Home Thaleia (16 cliënten) veranderen niet en zij behouden hun troeven. Voor de Triangel betekent de fusie vooral efficiëntiewinst.
Thaleia
Home Thaleia in De Pinte is 20 jaar geleden opgericht door
een groep geëngageerde ouders die een nieuwe thuis
zochten voor hun zoon of dochter met een beperking. Zij
hebben toen samen een kleinschalig initiatief opgericht.
Van bij het begin was de Triangel hierbij betrokken en
zorgde voor de professionele ondersteuning die werd
opgelegd door het VAPH.

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 zorg
aan de cliënten zal er niks wijzigen.

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),
Correctiefase 2, recent het besluit 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 zorgt 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 zijn
ze dan ook blij om te kunnen rekenen op de knowhow
van de Triangel, vooral in de ondersteunende diensten
(boekhouding, aankoop, ICT, enz.).

Timing
We voorzien dat het fusieproces ongeveer 1 jaar zal duren
en voorzien dit dan ook af te ronden op 1 januari 2021.
Het komende jaar (2020) zal gebruikt worden 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 in De Pinte werken.
Enkel de coördinator zal vaker in Lovendegem aanwezig zijn en ook deelnemen aan het directie-overleg, als
verantwoordelijke voor inclusieve projecten.
Daarnaast blijft vzw Thaleia (de patrimonium-vzw die
eigenaar is van het gebouw) als zelfstandige vzw bestaan.
Enkel de vzw ‘Home Thaleia’ kantelt in de Triangel in.

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, bewonersadministratie, 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 is dankbaar voor de geboden ondersteuning en heeft de vraag gesteld om deze bestaande
samenwerking vast te leggen in een sterkere samenwerkingsstructuur.

Ria De Keyser
Algemeen directeur
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Afscheid van een monument
Op dinsdag 1 oktober 2019 vierden we het afscheid van
Noël Everaert als vrijwilliger… beter gekend als belleman, wandelaar, kerstman of charmezanger: voor de
Triangel deed hij het allemaal en allemaal met evenveel
overgave en flair. Maar aan alles komt een eind, zelfs
aan de vele mooie liedjes van Noël…
Lange carrière
Niemand weet precies wanneer Noël voor het eerst in
de Triangel binnenstapte, maar één ding is zeker: het is
een hele tijd geleden! Gedurende al die jaren konden wij
op Noël rekenen voor het entertainen van individuele
cliënten, volledige leefgroepen en bij uitbreiding de
hele Triangel. Weer of geen weer, Noël ging wandelen. Herfstfeesten bij zomerse temperaturen? Noël
kroop in zijn bloedheet bellemanspak. Winterfeest
in de vrieskou? Kerstman Noël (what ’s in a name…)
bleef glimlachen. En ook voor een feestje in één van
de leefgroepen was hij altijd wel te vinden en zorgde
hij met grote overgave voor de muzikale omlijsting.
Gezondheidsproblemen
We hebben het lang niet willen zien (hijzelf nog het
minst van al) maar beetje bij beetje werd duidelijk dat
de gezondheid van Noël hem parten speelde, ook bij
zijn vrijwilligerswerk in de Triangel. Het was geen gemakkelijke beslissing om er een punt achter te zetten,
maar wel de verstandigste.
Afscheidsfeestje
Op dinsdag 1 oktober nodigden we Noël nog eens uit
op de koffie, samen met zijn echtgenote Godelieve.
De leefgroepen waar Noël het meest op bezoek is geweest, mochten natuurlijk niet ontbreken: Klaprozen,
Zonnehuis en Klaverblad 1 waren dan ook van de partij.
De Triangel was verder nog vertegenwoordigd door
Filiep en Griet, gewezen en huidig coördinator van het
vrijwilligerswerk. De keuken had voor een prachtig
assortiment aan zoetigheden gezorgd, want Noël is
een echte zoetekauw. Als aandenken kreeg hij nog
een bedrukte koffiemok, gevuld met cuberdons, hét
snoepje van zijn geliefde Gent.

“Na jaren in Klaverblad 1 kwam je naar het Zonnehuis.
We zijn de tel kwijt geraakt maar het zal rond de 12
jaar geleden draaien.
Trouw kwam je al die tijd wandelen met onze bewoners. Eerst met Anita, Georgette en Linda, later met
Linda en Georgette en nu enkel nog Linda.
Je zorgde ervoor dat ze eens buiten waren, eens
weg uit de groep. Dat deed altijd deugd, zowel voor
hen maar ook voor diegenen die in de groep bleven.
We zagen je ook op feestjes of andere evenementen
en je zorgde dan ook voor de gezellige noot.
Je sprak je waardering uit naar begeleiders voor wat
ze deden en hoe ze jou ontvingen. We zorgden dan
ook altijd voor een tasje koffie en een koekje. Eerst
nuttigde je dit in onze living maar toen dit niet meer
ging voor de groep had je er alle begrip voor dat je
dit in de nachtwaakkamer ging doen.

Tot slot gaf Noël nog een laatste optreden ten beste,
met “Maane vlieger” en “In maan stroatsje zaan ’t ammal kommere” van begin tot einde, compleet met àlle
strofen en refreinen! Dat was voor ons – en misschien
ook wel een beetje voor hemzelf - een laatste keer
genieten. Bedankt voor alles, Noël, het ga je goed.

We zijn je dankbaar Noël voor wat je voor velen van
ons deed. We zijn er zeker van dat je nu op andere
plaatsen sfeer zal brengen en hulp zal bieden waar
je kan. We wensen jou het allerbeste toe!”

Griet De Waele
Coördinator Vrijwilligerswerking

Bewoners en begeleiders van het Zonnehuis
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Schenk jij ons ook
een stukje paard?
Begin vorig jaar vielen we in de prijzen bij de jaarlijkse uitreiking van de Awards van de BNP Paribas Fortis Foundation,
met ons project rond muziektherapie. Zo kwamen we in
contact met de Crowdfunding Academy en zij helpen ons
nu met onze allereerste campagne, voor de aankoop van
een nieuw paard. Alle beetjes helpen, dus voel je zeker geroepen om het eens te proberen!

met een mentale of fysieke beperking. Ook in de Triangel
is dit het geval: Belle is al jaren een bijzonder populaire en
succesvolle bron van rust voor de cliënten. Deze populariteit
heeft natuurlijk ook een keerzijde: onze lieve Belle kan niet
langer alleen aan alle vragen van de cliënten voldoen en ze
wordt bovendien ook al een dagje ouder. We kregen af en
toe al eens een paard ‘op rust’ dat bij ons zijn oude dag kwam
slijten, maar eerlijk is eerlijk: we hebben vooral nood aan een
paard dat nog voldoende vitaal is en echt als therapiepaard
kan worden ingezet.

Wat is crowdfunding?
Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering
waarbij (startende) ondernemers, die soms moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, voor
een bepaald project online geld inzamelen bij het grote publiek. Door het inzamelen van vele kleine bedragen (dat kan
bijvoorbeeld al vanaf 5 euro) wordt het dan toch mogelijk
om zo’n droom te realiseren. Crowdfunding wordt ook wel
‘publieksfinanciering’ genoemd en het gaat daarbij vaak om
artistieke projecten (bv. een eigen kledinglijn opstarten,
een film maken,…) maar ook andere dromen lenen zich tot
crowdfunding.

Crowfunding Academy
Daarom sloegen de Triangel en de Crowdfunding Academy
van BNP Paribas Fortis de handen in elkaar: samen besloten
wij op zoek te gaan naar een collega voor Belle. Met een
crowdfundingcampagne gedurende de maand februari hopen wij zo voldoende middelen op te halen om een nieuw
therapiepaard te kunnen kopen.

Wij dromen van een paard
In de Triangel hebben we natuurlijk vele dromen, maar een
paard staat toch bovenaan het verlanglijstje. Paarden zijn
immers bijzonder nuttig in een therapeutische context. Omwille van hun indrukwekkende gestalte en rustige uitstraling
worden goed getrainde paarden sinds de Griekse oudheid
ingezet ter ondersteuning van therapieën voor personen

De Crowdfunding Academy is een samenwerking tussen
BNP Paribas Fortis, HelloCrowd! en de BNP Paribas Fortis
Foundation. Het doel hiervan is om jonge medewerkers van
de bank op pad te sturen naar lokale vzw’s. Door middel van
crowdfunding dragen zij bij aan de werking van deze sociale
en maatschappelijke organisaties.
Alles of niets
Wil je ook meehelpen om onze droom te realiseren? Doe dan
zeker in februari een gift via het crowdfunding-platform.
Wacht niet te lang, want de campagne loopt echt maar 1
maand en daarin moét het gebeuren! Halen we het vooropgestelde bedrag niet, dan gaat het hele project niet door en
moeten we alle schenkers zelfs terugbetalen…
Steunen kan al vanaf 5 euro, en afhankelijk van de grootte van
je bijdrage ontvang je bovendien één of meerdere ‘rewards’.
Meer weten? Surf dan snel naar bit.ly/detriangel.
Bedankt!
Thomas De Brauwer, Crowdfunding Academy
& Griet De Waele, communicatie en sponsoring
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BuBaO DE EIK blijft groeien
The Starlings
In BuBaO DE EIK hebben we dit schooljaar al heel wat leuke
momenten beleefd. We zijn het schooljaar muzikaal gestart
met het winnen van een wedstrijd op Facebook. Tom Dice
bracht een bezoek aan onze school. Alsof dat nog niet genoeg
was, bracht hij ook nog zangeres Kato mee met wie hij nu
‘The Starlings’ vormt. Het werd een mooi moment dat we
met heel de school hebben beleefd. De pers kwam zelfs op
bezoek en we haalden de krant! The Starlings zongen voor
ons verschillende liedjes, maakten tijd voor foto’s, selfies
en handtekeningen. Voor velen van ons een dag om nooit
meer te vergeten. We kijken nu al uit naar hun inbreng bij
het programma ‘Liefde voor muziek’.

Dag Sinterklaasje
Begin december kwam de lieve goede Sint langs op school
samen met twee zwarte pieten. De leerlingen werden goed
verwend met prachtige gedichten die gedichtenpiet had
geschreven. Ze kregen verschillende materialen cadeau voor
op de speelplaats en speelgoed voor in de klassen. Ze werden
ook verwend met pannenkoeken en chocomelk.
“Het bezoek van de Sint was leuk,
we kregen leuke cadeautjes.”
Dylano
Opendeur
Op 7 december hebben we een opendeurdag gehouden in
kerstsfeer. We mochten heel wat leerlingen, ouders, grootouders, familie en collega’s van andere scholen verwelkomen.
Het was een fijn samenzijn met iedereen. We hebben dan
ook met veel trots onze werking getoond en onze nieuwe
klaslokalen opengesteld. En wie weet krijgen we er nog een
aantal nieuwe leerlingen bij? De inschrijvingen voor het nieuwe
schooljaar (2020-2021) gaan alvast van start op 9 maart 2020…
men zegge het voort!

“The Starlings kwamen op bezoek op school en we hadden
letters gemaakt om hen te verwelkomen. Het was heel erg
leuk. We kregen zelfs een handtekening op onze arm.” Dante
Containerklassen
In 2017 zijn we gestart met vijf leerlingen en één klas. Momenteel hebben we 32 leerlingen, het was dus dringend tijd om
onze gebouwen uit te breiden. Op 20 november werden er
twee units geplaatst op de speelplaats, het werd een zware
klus. Eens de units geplaatst waren, werden ze omgetoverd
tot een prachtig klaslokaal voor onze jongste kinderen op
school en tot een therapielokaal. Momenteel hebben we
dus vier klassen en een therapielokaal.

“Het was opendeurdag op onze school.
Er waren allerlei spelletjes te beleven.
We mochten met knikkers gooien,
ons schminken, kregen een glittertattoo
en we mochten ook een rondleiding geven.
Als onze speelkaart vol was,
kregen we een cadeautje.” Dante

“Als er iets is, praat de juf steeds met ons.
Ze neemt altijd haar tijd om ervoor te
zorgen dat we ons beter voelen.
Tijdens de speeltijd kunnen we ons v olledig
uitleven op het voetbalplein.” Kiano

Lies Van Daele
Schoolverantwoordelijke BuBaO De EIK
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Dank dank dank
Speeltegels
Afgelopen zomer is er een zachte speelondergrond aangelegd op het buitenterrasje van de Klimop, een geschenk
van de ouders van Tibo Mahieu.
Jacuzzi’s
Dank aan het Solidariteitsfonds voor het financieren van
de jacuzzi’s die werden gehuurd in de zomer.

Claudine, de mama van David Van Rompu, was er al
voor de 23ste keer bij. Dat verdient… een ster!

“Toen ons verteld werd dat we, net als vorig jaar, ook dit
jaar een jacuzzi zouden krijgen waren we meteen laaiend
enthousiast. We begonnen al weg te dromen bij het warme
water en waren al direct in vakantiestemming. Nadat we vol
ongeduld hadden gewacht was het op vrijdag 23 augustus
eindelijk zo ver. In de namiddag werd de jacuzzi geleverd.
Samen met Klaverblad 2, Klaverblad 3 en de Garve deelden
we een jacuzzi. Het duurde niet lang voordat het bubbelbad
werd gevuld en opgewarmd. Het weekend erop hadden
we al meteen enkele liefhebbers om in het water te gaan.
De zwempakken werden goed gebruikt en zowel cliënten
als begeleiders genoten van deze heerlijke momenten. We
bloeiden open, de spanning werd weggespoeld door het
water. Alleen maar lachende gezichten in onze tuin. Met
de jacuzzi hadden we ons eigen privé-wellness. Samen met
het zalige weer een ideale afsluiter van een mooie zomer.
Bedankt aan iedereen die ervoor zorgde dat de jacuzzi
opnieuw gehuurd kon worden. Wij zijn er enkel lovend
over. Ontspannen groetjes van Klaverblad 1”

Sterzingen
“Het is intussen een traditie geworden dat wij rond Kerstmis
een groep sterzingers mogen verwelkomen. Op maandag 30
december mochten wij hen ontvangen op de werkplaats voor
een optreden. Wij zaten met z’n allen klaar in de koffieruimte.
Dit jaar waren er 9 koningen en koninginnen. Zij waren allen
mooi verkleed en hadden zelfs een draaiende ster mee. Het
koor bracht kerstliederen zoals: Jingle Bells, er is een kindeke
geboren,… en nog zoveel meer.
Iedereen zong mee en genoot van de muzikale namiddag.
Ze kregen na afloop een groot applaus. Dit hadden ze wel
verdiend. Bedankt en we hopen jullie volgend jaar terug te
mogen verwelkomen.” Natascha (begeleidster Dagbesteding)
en Edwin (bewoner Sleidinge)
Nieuwe kerstbomen
We konden het advies van de brandweer niet naast ons
neerleggen: elke leefgroep moest dit jaar een nieuwe kunstkerstboom krijgen, van brandvertragend materiaal. Een dure
grap, maar gelukkig konden we voor de aankoop rekenen op
de steun van het Solidariteitsfonds… veiligheid voor alles!

Gemeente Lievegem
Op de gemeentekermissen zijn de oude gemeenteborden
van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot geveild.
De gemeente heeft beslist om de opbrengst te verdelen
onder enkele goede doelen. De Triangel was bij de gelukkigen en mocht 1.000 euro ontvangen. Leve Lievegem!

Winterfeest
De standhouders op de kerstmarkt staan allemaal een
deel van hun opbrengst af aan de sociale kas. We zijn hen
allemaal heel dankbaar, maar ééntje spring er toch tussenuit: onze jongste standhouder op het Winterfeest bracht
in haar ééntje 440 euro bij elkaar! Onah verkocht potjes
handcrème die ze prachtig gepimpt had.

Place Den Tertre
Door de slechte weersomstandigheden kon de kunst- en
ambachtenmarkt ‘Plas Den Tertre’ dit jaar helaas niet
doorgaan. Maar heel wat kunstenaars en ambachtslieden
vroegen hun standgeld niet terug zodat de organisatoren
toch een mooi bedrag aan de Triangel konden schenken.
En dat terwijl ze zelf zoveel tegenslag hadden. Daar is
maar één woord voor: chic!
Sinterklaasgeschenk
Vlak voor Sinterklaas kregen we bezoek van Mieke De
Sutter van KBC Gent Watersportbaan. Zij bracht ons
300 euro om speelgoed te kopen. KBC-personeelsleden
hadden de keuze gekregen om een geschenkje voor hun
eigen kinderen te kiezen of een gift voor een goed doel.
Het geld is intussen gebruikt om een poppenhuis aan te
kopen voor speltherapie en ook speelgoed voor De Linde.
November kookmaand
Ook dit jaar heeft het Solidariteitsfonds november uitgeroepen tot kookmaand: alle leefgroepen kregen dus
weer extra budget voor kookactiviteiten. Boodschappen doen, gezellig samen kokerellen en daarna lekker
smullen… we love it!
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Wij gedenken
Peter Van Hyfte

Tom Gillis
Dag Tom. Dag Tommeke. Dag Tommyboy.
Mogen wij es iets vraag Tom?
Niet hier hé, maar op je kamer.
Awel hé. We willen iets vragen.
Waarom liggen je witte sokken niet meer in de
hoek van je kamer?
Waarom is je bed niet meer verkreukeld?
Waar is de Dag Allemaal, Tom?

Peter Van Hyfte

bewoner van de Violier
geboren op 14/06/71
in de Triangel sinds 01/07/81
overleden op 26/09/2019

Lieve Peter,
Met je prachtige lach en je mooie ogen heb je vele harten
in de Triangel veroverd.

Hoe komt het Tom, dat Nirvana en Linkin’ Park
niet meer door de gang knallen?
En Tom, waar zijn de varkentjes naartoe?
Waarom vertrekken er geen vrachtwagens meer
na het middagmaal?
Waarom Tom, wordt de fricandon niet meer in
superkleine blokjes gesneden?

Je straalde in het bijzijn van jouw lieve ouders, Inez, Aster
en van iedereen die je goed kende en die jou graag had.
Je voelde prima aan wie jou een warm hart toedroeg en je
beantwoordde hen met jouw warme en trouwe vriendschap.
Je kon er wat van om mensen in te nemen, bij voorkeur
mooie dames.

En waarom blijft de luchtgitaar nu altijd aan de
muur hangen?
Waarom Tom?
Awel hé Tom, wij verstaan dat niet.
En er is niemand die ons dat kan uitleggen.
We weten wel dat we je missen Tom. Keihard.

Je kon intens genieten, heel dikwijls aan het strand,
want je was een echte mens van de zee.
Je kon urenlang met je ogen de voorbijvarende boten op
de Leie of de schepen op de Noordzee zitten volgen.
We hadden niet gedacht dat jouw tijd voor de ‘grote oversteek’ al zo nabij was, voor ons de tijd van loslaten.
Je bent reeds de horizon voorbij en je laat hier een grote
leegte achter.

Bewoners en team van de Zilverspar

We missen je heel erg, maar jouw positieve ingesteldheid
is de rode draad door al onze mooie herinneringen aan jou.
Dit zien wij als een mooi nalatenschap waarvoor wij je oneindig dankbaar zijn.

Tom Gillis

bewoner Zilverspar
geboren op 27/08/1984
in de Triangel sinds 30/09/2014
overleden op 24/10/2019
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Familienieuws
Geboren

EEN DIKKE PROFICIAT

Yente Elisa – 15 oktober
dochter van Myrthe Princen,
begeleidster Pimpernel

Mona – 13 november
kleindochter van Annemie Saelens,
nachtbegeleidster Actieve Waak

Alice – 18 oktober
dochter van Charlotte Haeck,
begeleidster Voetbalstraat 46/48

Seppe – 11 december 2019
zoon van Jolien Coddens, netwerkondersteuner
Ferre – 13 december
zoon van Virginie Lambrecht,
hoofdbegeleidster De Wegel B

Neil – 29 oktober
kleinzoon van Martine Meiresonne,
verpleegkundige Slapende Waak

Amélie – 17 december 2019
dochter van Maxime Neirynck,
begeleidster Voetbalstraat 42/44

Irène – 8 november
dochter van Lien Buysse,
verpleegkundige

Overleden

ONZE INNIGE DEELNEMING

Nelly De Mil – 8 juni 2019
oud-cliënte van ‘de Huizen’

Leon Degrande – 25 november
vader van Marleen Degrande,
begeleidster Jasmijn

Peter Van Hyfte – 26 september
bezoeker Dagcentrum Violier

Jef Claessens – 17 december
vader van Dorien Delie, begeleidster Anemoon

Tom Gillis – 24 oktober
bewoner Zilverspar
Angèle De Baets – 14 november
grootmoeder van Bart Vanaelst,
bewoner De Wegel B

DVC De Triangel vzw
Molendreef 16 - 9920 Lievegem
Ondernemingsnummer 0861.275.173 - RPR Gent
info@dvcdetriangel.be - www.dvcdetriangel.be

Verantwoordelijke uitgever
Ria De Keyser
Algemeen directeur de Triangel
Eindredactie
Griet De Waele
Grafische vormgeving
Manu Boone
Voorzitter collectief overleg
Piet Van Rompu
Voorzitter oudercomité
Elly Vanheel
Website
www.dvcdetriangel.be

Abonnementen
Een abonnement op Labierint kost 14 euro per jaar (4 nummers).
Dat bedrag wordt gefactureerd in januari.
Met vragen of opmerkingen over je abonnement of
over Labierint in het algemeen kan je terecht
op 09 372 86 11 of info@dvcdetriangel.be.
Wil je de Triangel steunen?
Elke gift is welkom op rekeningnummer BE92 8904 1405 3423.
Vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest
(en kost de gift dus maar 22 euro).
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