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De Griekse wijsgeer Plato deed de uitspraak ‘Panta Rhei’ … alles beweegt en alles stroomt.  

Hij gebruikte hierbij de rivier als beeldspraak. De vorm (bv. de rivierbedding) blijft behouden 

ondanks de onophoudelijke interne veranderingen (bv. het stromende water). 

2000 jaar later : ‘Panta Rhei’ en ‘Mariënstede’ 

 De vorm blijft behouden … de rivierbedding 

Mariënstede blijft op zijn grondvesten staan … een statisch kasteel, het park en zijn bijgebouwen. 

Onze visie houdt sterk overeind. 

‘geloven in talenten van kwetsbare mensen en deze inzetten in de omgeving’ 

én  

‘samen op weg naar een inclusieve samenleving’ 

 In 2019 waren er meerdere, interne veranderingen … het stromende water 

 Er zijn een aantal nieuwe gebruikers bijgekomen in het wonen en de dagbesteding. 

Bruggensteun kende zelfs een ‘grand cru’-jaar. 

 Naast Château Superette openden we in versneld tempo een tweede winkel in Rollegem-

Kapelle, nl. Superette Capellehof. 

 ‘t Huys van Cyriel : 3 studiobewoners erbij, een vernieuwd zuivel– en chocoladeatelier én 

de kleinste cinemazaal van Vlaanderen. 

 De Raad van Bestuur wordt versterkt door nieuwe leden met een verrijking aan 

competenties. 

 En de overheid verraste opnieuw met bijkomende besparingen. 

Deze laatste wegen wel door, nl. vermindering voor werking– en personele middelen én 

een indexstop. Mariënstede kan dit wel (ver)dragen maar we worden er wel niet happy 

van. 

 Gelukkig werken we op een mooie, authentieke locatie met mooie, authentieke mensen en 

kijken we positief naar een mooi en warm 2020. (geschreven één week voor de Corona-crisis) 

©Deni Malfait 
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Hout met een verleden,  

geschenkbakjes met een verhaal 

Het recyclageatelier is één van de oudste ateliers van 

Mariënstede. Het heeft zijn roots in het voormalige 

houtatelier, waar sinds 1985 duizenden kinderstoeltjes 

en andere bestellingen met vakkundigheid door Rik, 

Joan en de gebruikers werden gemaakt. 

Momenteel worden er door de gebruikers in het 

recyclageatelier: 

 wijn- en champagnekurken gemalen tot ecologisch 

isolatiemateriaal 

 koperkabels gestript (met dank aan de prachtige 

samenwerking met Galloo Menen)  

 geschenkbakjes gemaakt met recyclagehout 

Over de geschenkbakjes wil ik graag wat uitleg geven. 

Ze ogen mooi in de winkels van Mariënstede, maar 

achter de schermen gebeurt heel wat om dit resultaat 

te bekomen. 

De eerste stap van het proces is het vinden van 

geschikt hout. Het hout moet schaafbaar zijn, mag geen 

nagels, stenen of andere harde objecten bevatten. 

Ideaal is proper palethout en planchetten. (vb voor 

tuinhuizen) 

Wanneer het tuinatelier in de wintermaanden wat 

minder buitenwerk heeft, helpen ze graag om voor ons 

paletten en sinaasappelkistjes uit elkaar te halen. 

De tweede stap is ontwerpen maken. Dit klinkt 

eenvoudig, maar is niet simpel. Een bakje van op 

internet namaken schiet tekort binnen onze drang naar 

eigen identiteit. We luisterden links en rechts naar 

vragen die werden gesteld: bierbakjes voor 5 lage 

flesjes, 4 flesjes en een glas, geschenkbakjes voor de 
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winkel, bakjes voor 4 en 6 confituurpotjes, 4 

kruidenpotjes,…  

Creatief bezig zijn lukt niet in 10 minuutjes tussen het 

ander werk door. Er is focus nodig om iets anders te 

maken dan wat we gewoon zijn om te zien. 

In overleg met gebruikers en collega’s worden veel 

ideeën verder verfijnd  #blijdatjeinmijnteamzit 

Er passeerde tijd, zuurstof en heel wat ontwerpen…    

De derde stap is het maken van aanpassingen. Als 

begeleider wil je de gebruiker tijdens een 

productieproces een boeiende opdracht aanbieden, 

zoveel mogelijk zelfstandig of in duo aan de opdracht 

laten werken en jezelf op de achtergrond houden 

(m.a.w. nu en dan eens over de schouder meekijken en 

meegenieten). 

Om dit te kunnen bij het vervaardigen van 

geschenkbakjes heb je ongetwijfeld aanpassingen nodig 

voor de gebruikers. Dit zijn algemene aanpassingen om 

de nodige latten op zijn plaats te houden, als soms 

persoonlijke aanpassingen om iemand in de 

mogelijkheid te stellen bepaalde handelingen uit te 

voeren. 

De vierde stap is de marketing. Normaalgezien, als je 

behoort tot één van de gelukkigen om een gevuld 

geschenkbakje te krijgen, blijft er na het uitpakken een 

ongeschonden houten bakje over. Geef nu zelf toe, wat 

doe je er achteraf mee? Je kan het sparen omdat je het 

mooi vindt, je kan het doorgeven voor een geschenk 

voor iemand anders, je kan het naar containerpark 

brengen of je stove ermee aansteken. 

In onze sector ontstaan veel goede en mooie ideeën. 

Vanuit zo’n idee zijn we gestart met leeggoed te 

plaatsen op houten geschenkbakken. 

Wat is de waarde van een bakje uit hout dat niets kost? 

Natuurlijk is werken met recyclagehout 

arbeidsintensiever dan werken met aangekocht mooi 

geschaafd hout. We vertrekken vanuit een 

marktwaarde van 3€ per bakje en wanneer je het bakje 

proper terugbrengt naar onze winkel voor hergebruik, 

dan krijg je er 2€ voor terug. 

Wat willen klanten? 

 Zo weinig mogelijk betalen voor verpakking, zoveel 

mogelijk product 

 Een geschenk geven met een verhaal 

 Niet te lang wachten tijdens het emballeren 

 Een glinsterende folie en als het kan een sierlijk lintje 

of een strik 

Inmiddels enkele jaren en honderden bakjes later, 

staan we even stil: 

We merken dat sommige klanten kiezen voor karton 

verpakking omdat deze maar 1/3 kosten van een 

houten bakje.  

We merken dat onze houten bakjes vlot verkopen, 

maar dat ze nauwelijks terugkeren. 

Is de tijd nog niet rijp bij ons voor een dergelijk 

concept? Misschien hadden we meer kansen gehad tot 

slagen in een grootstad. Marketing is niet simpel. 
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Rust en eenvoud zijn 2 eenvoudige basisvoorwaarden 

bij de organisatie van onze werking. We merkten dat 

prijsverschillen in bakjes, de ene met leeggoed, de 

andere zonder, vaak voor verwarring zorgde bij de 

gebruikers in de winkel. 

Rust en eenvoud brengt ons toekomstige systeem naar 

2€ voor ieder geschenkbakje of doos, inclusief 

emballage en strik. 

Wens je het bakje terug te brengen voor hergebruik, 

dan nemen we het graag terug en frissen we het bakje 

terug op voor hergebruik 

Dieter Demeyere, Begeleider recyclageatelier 
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Win-Win-Werk is opgestart omdat we ondervonden dat 

voor sommige gebruikers Begeleid Werk niet haalbaar 

is. Het ‘alleen op verplaatsing werken’ lukt voor 

sommigen niet, maar met een klein groepje met een 

begeleider wel. 

Als begeleider kan je de gebruikers stimuleren en 

begeleiden om het beste van zichzelf te geven en de 

taak op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. 

De naam ‘Win-Win-Werk’ kozen we omdat het werk 

een win-win situatie is voor ons en het bedrijf of de 

organisatie. Als begeleider is het heel mooi om de 

oprechte, dankbare contacten tussen bedrijfsleiders en 

gebruikers te zien. 

Iedere dinsdagnamiddag gaan een 7-tal gebruikers met 

een begeleider op verplaatsing werken. 

We gaan op volgende plaatsen werken : 

 Euro Joe in Moorslede : We gaan hier maandelijks 

werken. Het is een bedrijf dat hondensportmateriaal 

verkoopt. We maker er houten 

hondenrapportblokjes maken, zweepjes, 

kofferopenhouders en vullen zakjes met 

zoekvoorwerpen. 

 Kinepolis in Kortrijk : Er is geen vaste regelmaat om 

er te gaan werken en we gaan ook niet in de 

schoolvakanties. Onze taken zijn de snoepbakken 

poetsen en de artikelen controleren op 

houdbaarheidsdatum, goodie-bags vullen voor 

verjaardagen en posters oprollen. 

 Bibliotheek in Moorslede : Hier werken we om de 3 

 Bibliotheek in Moorslede : Hier werken we om de 3 

weken. We zetten er de prentenboeken op orde, 

rangschikken de DVD’s op alfabetische volgorde, 

plooien foto’s , enz… 

Luc en Veerle schreven wat ons win-win-werk voor 

hen betekent : “De aanwezigheid van de vrijwilligers 

van Mariënstede betekent voor de bibliotheek 

Moorslede een grote meerwaarde. Een groep van 5 à 

7 personen komt regelmatig een handje helpen. De 

vrijwilligers verrichten verschillende werkzaamheden 

zoals het sorteren en vouwen van bibliotheekfolders, 

het kleven of verwijderen van etiketten op 

bibliotheekmateriaal, het uitpakken van nieuwe 

DVD’s, het klaarmaken van welkomsttassen voor 

nieuwe leners, het ordenen van onze 

prentenboeken, … Dit zijn routineuze taken die vaak 

arbeidsintensief zijn en bijgevolg tijdsbesparend voor 

het bibteam. Zij voeren dus voornamelijk 

ondersteunende taken uit die het werk van de 

bibliotheekmedewerker ontlasten. 

 Vabi in Roeselare : Wanneer nodig gaan we daar 

werken. Onze taken gaan van het poetsen van de 

paardenstal en de konijnenhokken tot het knuffelen 

van de dieren. 

 

Els D’Heygere, begeleider Atelierwerking 
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Een kamishibai is een klein verteltheater en komt 

oorspronkelijk uit Japan. Daar trok men vroeger, van 

dorp tot dorp rond, met de kamishibai vastgebonden 

op een fiets. Op die manier vertelde men eenvoudige 

en authentieke verhalen aan elkaar.  

Eind 2014 zijn we in Mariënstede gestart met ons 

Kamishibai – project.  

Toen maakten wij, samen met ABC (Art Basic Children) 

uit Brussel,  een eigen kamishibaiverhaal : ‘Het ware 

verhaal van Mariënstede’ . 

Ondertussen is kamishibai een vaste waarde geworden 

in de atelierwerking.   

Elke week gaan we 2 namiddagen aan de slag in het 

kamishibai-atelier.  

We oefenen ons eigen gemaakt verhaal. 

We vertellen en beluisteren verhalen over een bepaald 

thema vb. vriendschap, Pasen, je dromen, ons Plan 

kind,…. 

We ontvangen groepen die op bezoek komen in 

Mariënstede en geven via onze getuigenissen weer hoe 

het is om hier te werken en te wonen. 

We luisteren naar elkaars levensverhaal. 

We verleggen onze grenzen door ons open te stellen 

naar anderen, door ons expressief te uiten,…. 

We brainstormen en laten ideeën opborrelen tot een 

nieuw eigen verhaal. ….. 

Vanaf april 2020 is het cinemazaaltje in ’t Huys van 

Cyriel onze uitvalsbasis. Deze prachtig heringerichte 

ruimte, gelegen in een oase van rust en groen, wordt 

een warme plek om elkaar te ontmoeten. Het biedt de 

gebruikers en de bezoekers de kans om zich eventjes 

helemaal af te sluiten van de buitenwereld en in alle 

rust zich te laten meeslepen in de wondere wereld van 

verhalen.  

Om echt verhalen te luisteren moet je alle lichten 

uitdoen, 

woorden houden van duisterheid 

zoals het beeld houdt van de donkere kamer.  

Onder hen beiden zouden ze de wereld kunnen 

vervangen. 

(naar Herman De Coninck)  

Daarnaast trekken we er ook op uit, als volleerde 

troubadours, om verhalen te gaan vertellen, zoals 

eerder naar het woonzorgcentrum van Dadizele en 

Ledegem, naar het ‘heksenhuisje’ in Kuurne als 

activiteit voor de vormelingen, bij de pas opgestarte 

samenwerking met ‘de voorleesbende’… 

Er was eens…. 

een heel mooi en warm verhaal 

van mensen ontvangen én ontmoeten 

Karien Deroo, begeleider Atelierwerking 
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De Resto-groep bestaat uit 7 à 8 personen 

(incl.begeleiding). We werken er met vast personeel, 

nl.: Jens, Hanna, Kimberly, Jordy, Mathias, Geert Dec., 

Ymke en één van de vier vriendelijke vrijwilligers. Met 

onze Resto-groep werken we er op donderdag, de 

andere groep op dinsdag. Het is een extern (extra-

muraal) atelier die doorgaat in de kantine van WZC 

Maria’s rustoord. 

De Resto is een heel actief en sociaal atelier. We starten 

er rond 9 uur en gaan eerst aan de slag met de was. De 

ene week is er al wat meer was dan de andere. Doekjes 

worden steeds op eenzelfde manier geplooid. Ieder 

heeft zijn eigen werk bij het plooien, de ene sorteert, de 

ander plooit en nog iemand anders legt ze mooi in de 

mand. Om 10u15 kunnen wij starten met onze pauze, 

dit is meestal een kwartiertje. Jordy maakt telkens de 

drankjes zoals een echte barman. 

Dan begint het echte werk! Hier is terug een vaste 

taakverdeling, nl.: Kimberly telt alle tafel-

benodigdheden, Hanna legt placemats, Jens legt 

bestek, Nathalie zet water en glazen, Geert doet 

tafelbier en Mathias haalt de karren en zorgt voor 

goede sfeer. Om 11u30 gaan wij om de voedselkar en 

om 11u45 kunnen de gasten binnenkomen in de Resto.  

Als iedereen op hun plaats is, starten we met de soep. 

Dit aan de hand van twee duo’s die rondgaan met twee 

soepkarren. Als laatste gaan we zelf aan tafel. Soms 

zitten we apart aan een tafel, maar meestal sluiten we 

aan bij anderen. Na de 1e soepronde, is er vaak een 2e 

en soms zelf een 3e maal.  

Tijd voor het hoofdgerecht. We starten met de mensen 

die minder mobiel zijn. We vragen wat ze wensen, 

vullen het bord en brengen het aan tafel. Daarna kan 

men aanschuiven aan de voedselkar. Daar waar wij de 

borden vullen om vervolgens lekker te smullen. We 

beginnen met een eerste portie zodat iedereen 

evenveel krijgt. Wie nog honger heeft, mag altijd terug 

aanschuiven aan de voedselkar.  

Er is dan uiteraard nog wat tijd om met een dessert af 

te sluiten. Eenmaal klaar met het dessert, starten wij 

met de opkuis. In de namiddag krijgen we dan een 

koffie en koekje van de prachtige vrijwilligers die de 

kantine openhouden.  

Na de koffiepauze zetten we nog eens alles op alles om 

de personeelsrefter te kuisen. Indien dit niet nodig is, 

keren we terug naar Mariënstede om te brainstormen 

over decoratie.  

 

Leuke feedback die we kregen via persoonlijke 

communicatie:  

“Een toffe bende die goed werkt, de taken zijn hun op 

het lijf geschreven en ze doen dat goed zo.” Annie 

Lannoy – Klant in de Resto.  

“Een groep enthousiastelingen die steeds hun beste 

beentje voorzetten en een warme sfeer brengen in het 

WZC!” Charlotte D’Hulster – Sociale dienst.  

“Een vlotte en vriendelijke samenwerking!” ELS 

Depoorter – Keuken. 

“Fijne groep die steeds klaarstaat om te helpen, ze 

doen dit fantastisch!” Sabbe Margo – Ergo/Animatie.  

“Goed dat dit bestaat in een dorp, jammer dat dit er 

niet eerder was, ik ging er ook naar toe gaan.” Nelly – 

Bewonder De Kadorre.  

Ymke Soetens, begeleider Atelierwerking 
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De Post 

In juli 2019 werd het woonproject De Post opgestart. 

De Post is een nieuwbouw appartement in een klein 

appartementsblok gelegen in het centrum van 

Dadizele.   Het project heet De Post omdat het 

appartementsblok gebouwd is op de oude locatie van 

de post in Dadizele. 

In De Post wonen Bram, Simon en Laurens. Bram is 24 

jaar en werkt sinds oktober 2017 in de Atelierwerking 

van Mariënstede. Simon en Laurens zijn 28 jaar en 

werken in een maatwerkbedrijf.  Bram, Simon en 

Laurens woonden nog bij hun ouders, maar ze hadden 

alle drie de wens om zelfstandig te wonen.  

In de Post heeft iedereen zijn eigen kamer, een ruime 

living, een goed uitgeruste keuken en een badkamer 

met douche en toilet. Het appartement werd volledig 

ingericht door de bewoners en hun familie. 

De ondersteuning is een samenwerking tussen de 

families, Familiehulp, vrijwilligster Cathleen en de 

dienst Bruggensteun. 

De bewoners staan zelf in voor hun boodschappen. 

Samen met begeleiding wordt de menu voor de ganse 

week opgemaakt en de nodige boodschappen gedaan. 

De warme maaltijden worden voor een deel opgevolgd 

door Familiehulp, vrijwilligster Cathleen en de 

begeleiding van Bruggensteun.  

Andere momenten koken de bewoners zelf. 

Het gaat eigenlijk heel goed.  

De families volgen de vrijetijdsbesteding en vele 

praktische zaken op. 

Dries Lernout, Bruggensteun 
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’t Huys van Cyriel 

Het ‘t Huys van Cyriel is de vroegere hovenierswoning 

van het Kasteel en genoemd naar de laatste bewoner 

Cyriel Vanden Abeele. In 2019 werd het huis volledig 

gerestaureerd en kreeg het een andere bestemming.  

Op de bovenverdieping zijn er 3 studio’s gebouwd. 

Iedere studio heeft minimaal een klein keukenblok, een 

toilet en een badkamer met douche. Er is ook een 

kleine gemeenschappelijke leefruimte. Eind 2019 

werden de studio’s stap voor stap in gebruik genomen.  

In ’t Huys van Cyriel wonen Lieven, Danny en Loïc. 

Lieven was in 1986 bij de eerste gebruikers van de 

Atelierwerking van Mariënstede en woont sinds 2006 in 

Mariënstede.  

In december 2019 verhuisde hij van de Huizen naar zijn 

nieuwe studio in ’t Huys van Cyriel. 

Loïc woont sinds februari 2019 in Mariënstede. Hij 

woonde eerst in het Kasteel, maar sinds januari 2020 in 

’t Huys van Cyriel. 

Loïc gaat voltijd gaan werken in een maatwerkbedrijf. 

Danny werkt sinds 2015 in de Atelierwerking van 

Mariënstede. Daarvoor werkte hij 35 jaar in een 

maatwerkbedrijf. 

Danny woont sinds februari 2020 in ’t Huys van Cyriel. 

In ’t Huys van Cyriel heeft iedereen zijn taken en staan 

de bewoners zelf in voor hun boodschappen. 

De warme maaltijd komt tijdens de week van de 

grootkeuken en in het weekend kookt de begeleiding 

van de Huizen voor hen.  

Heel regelmatig is er begeleiding van Bruggensteun 

aanwezig voor het plannen van de week, het opmaken 

van een boodschappenlijstje, het maken van een 

praatje, het plannen van vrijetijd, opvolgen van 

afspraken, … 

Dries Lernout, Bruggensteun 

‘It takes a village to raise a child’, zo luidt een Afrikaans 

gezegde. Een verscheidenheid aan relaties en 

verbondenheid is nodig voor elke mens, inbegrepen 

voor eens mens met een beperking (zijn er andere ?). 

Danny kon thuis wonen tot aan zijn 54ste levensjaar. 

Als schoolgaande was hij intern. Daarna werkte hij 

gedurende 28 jaar in de WAAK. Vijf jaar geleden 

maakte hij de overstap naar het dagcentrum van 

Mariënstede. Al die jaren is er zijn eigen 

relatienetwerk : zijn thuis, de familie, de buren, zijn 

kennissen van op het werk, zijn wekelijkse zwembeurt, 

zijn kerkgemeenschap. Toen eind vorig jaar moeder 

stierf en vader zijn intrek nam in een WZC, veranderde 

dit heel veel voor Danny en voor ons. Danny kon 

terecht in ‘t Huys van Cyriel’. Hij betrekt er één van de 

drie studio’s en neemt samen met Loïc en Lieven de 

maaltijden in hun gezamenlijke eetkamer.  

Het afsterven van moeder en het verlaten van de 

ouderlijke woning hebben Danny beproefd. Zijn 

netwerk en zijn structuren werden als het ware 

losgescheurd en moeten beetje bij beetje weer 

verbonden worden. ‘It takes a village to nourish a 

human person’, herhalen we het spreekwoord. Een 

veelheid van partners zijn aan zet : Danny vooreerst, 

vader die in het WZC van Dadizele verblijft, onze 

familie; de bewoners en begeleiders van Mariënstede, 

zijn kerkgemeenschap, zijn kennisen. Samen bouwen 

we aan een nieuw evenwicht. 

Eddy Lagae, broer van Danny Lagae 
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Woonondersteuning    

Residentieel  46   

Bruggensteun  26 PVF 14 

RTH 7 

Varia 5 

Dagondersteuning     

Atelierwerking   43 PVF 34 

RTH 8 

Varia 1 

 

Noodsituatie (2) 0   

In totaal ondersteunden we op 31/12/2019 in Mariënstede  106 gebruikers, 

daarvan werden 9 gebruikers  zowel ondersteund in de atelierwerking als in 

Bruggensteun; 

Opname en vertrek       

 Opname Vertrek 

Woonondersteuning       

Residentieel  2   3   

Bruggensteun  5 PVF 3 PVF 0 2 

RTH 0 RTH 2 

Varia 2 Varia 0 

Dagondersteuning        

Atelierwerking   3 PVF 2 0 PVF 0 

RTH 1 RTH 0 

Varia 0 Varia 0 

+ 3 studenten 1d/w   

Noodsituatie (2) 0   0   

Geslacht   

Man 62 59% 

Vrouw 44 41% 

Totaal 106  

Doelgroepen    

Mentaal 66% 70 LM 33 

MM 24 

EM 13 

Motorisch 13% 14  

Autisme 19% 20 

Psychisch 2% 2 

Totaal 106 
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Leeftijd 

Afdeling Jongste Oudste Gemiddeld  

Woonondersteuning      

residentieel 21 72 49,39 Huizen 50,88 

    Kasteel 49,39 

Bruggensteun 23 64 37,65    

Dagondersteuning      

Atelierwerking 21 64 35,90    

Noodsituatie - - -   

Woonondersteuning residentieel  

< 30 3 

30-39 3 

40-49 15 

50-59 17 

60-69 7 

> 70 1 

Totaal 46 

Woonondersteuning Bruggensteun  

< 30 8 

30-39 3 

40-49 6 

50-59 7 

60-69 2 

>70 0 

Totaal 26 

Dagondersteuning 

< 30 20 

30-39 7 

40-49 6 

50-59 5 

60-69 4 

>70 0 

Totaal 42 
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Aantal personeelsleden op 31/12/2019 (volgens de sociale balans) 

 2017 2018 2020 

Voltijds 24* 21 23 

Deeltijds 46 50 48 

Totaal 70 71* 71 

    

Voltijds equivalent 51,30 52,80 54,90 

Gemiddelde leeftijd 43,30 43,62 44,92 

* waarvan 10  werknemers in landingsbaan of progressieve tewerkstelling 

Activiteit Uren/jaar 

2017 2018 2019 

Weekend-koken 582 606 642 

Klusjes 1532 970 1325 

Wereldwinkel 227 0 zie atelierhulp 

Uitstappen 267 353 396 

Vervoer 1806 1740 1803 

VLOD– of VSPW-cursisten 875 260 Wordt niet meer  

als vrijwilligerswerk  

beschouwd 

Joka-kamp 135 n.v.t. n.v.t. 

Atelierhulp (o.a. winkel, sport, huifkar, …) 933 1420 1885 

Koor en stiltegroepje 12 13 44 

Allerlei (o.a. post, feesten, film, foto, …) 630 1138 1097 

Totaal 6999 6500 7192 

Deze getallen zijn gebaseerd op de tabellen van Kristin en Hilde.  
Wat niet opgenomen is: 

 Het niet-geregistreerde vrijwilligerswerk binnen Bruggensteun. 

 De imkers 

 Vrijwilligersuren voor opstart nieuwe zuivel 

 De spontane bezoekjes van verscheidene vrijwilligers aan bewoners. 

 De uren dat vrijwilligers er gewoon zijn voor bewoners  

 De uren die men vergeet te noteren 

 De inzet van de werkbegeleiders voor begeleid werk 

 Noord-Zuidraad : zetelen voor Mariënstede : Heidi Six 

 Milieuraad : zetelen voor Mariënstede : Eric Cosijns 

 Acties voor de ‘Warmste Week’ 

 Vrijwilligerswerk van personeel 

 ... 
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Mariënstede...een terugblik 

Twaalf jaar geleden heb ik de deuren van Mariënstede 

achter mij toegedaan, nog bevoorrecht te mogen 

genieten van “brugpensioen”. Het lijkt de dag van 

gisteren. 

In 1985 verhuisden we samen met 4 medewerkers en 

een 10 tal dames van de Lysterbesse in Gits naar het 

kasteel van Mariënstede. Het was een grote stap, van 

een nieuwe wooneenheid naar het oud kasteel, 

helemaal niet aangepast . We hadden moeite om onze 

vleugels uit te slaan omdat de vorige uitbaters er ook 

nog woonden. Maar stilaan kregen we meer armslag. 

We waren jong, en met de mentaliteit van 

jeugdbewegingswerkers gingen we ertegen aan. We 

deden ons best om samen met de bewoners een thuis 

voor hen te maken. 

Ik heb veel zien veranderen in al die jaren. Na het 

“tehuis voor werkenden”, kwam er ook het 

dagcentrum. Mariënstede werd een eigen VZW, we 

kregen een eigen directie, en stilaan begon 

Mariënstede een eigen koers te varen. 

Waar wij in de beginjaren vooral de nadruk legden in de 

sector op normalisatie en het zo zelfstandig mogelijk 

zijn van de gebruikers, werd het accent meer en meer 

verlegd naar ondersteuning op maat. Een goeie zaak, 

we kregen meer oog voor mogelijkheden en 

kernkwaliteiten van gebruikers, maar boden ook meer 

begeleiding waar nodig. 

Van in het begin werd er veel nadruk gelegd op de 

inbedding in het dorp, deel uitmaken van het gewone 

leven. 

Al die veranderingen, de invoering van het 

kwaliteitshandboek...het vroeg veel flexibiliteit van het 

personeel, en het was niet steeds eenvoudig… 

toegegeven, ook niet voor mij. 

Ik kom nog graag in Mariënstede, ik hoor nog graag hoe 

het er nu allemaal draait, ik lees de Skoebidoe. Met 

verbazing hoor en lees ik de veranderingen. 

Er zijn al enkele gebruikers gestorven sinds ik weg 

ben... Maar er zijn veel nieuwe gebruikers, ik ken ze 

niet meer. 

Met bezorgdheid denk ik dan aan het personeel...hoe 

kan je dit alles blijven volgen en aankunnen? 

Mariënstede is voor mij “veranderen”, warmte, kansen 

bieden, ingebed zijn in de natuur en met medemensen, 

voorbeeldfunctie in de sector. 

Als ik in Mariënstede kom, vertrek ik steeds blij naar 

huis. 

Voelde ik weer de energie van toen ik er werkte, voelde 

ik weer bijna tastbaar hoe graag ik 

er gewerkt heb. 

Het ga jullie goed! 

Chris Lefevere, medewerker op 

pensioen 
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Mariënstede klinkt wat middeleeuws vind ik, met een 

verwijzing naar Maria en stad in de naam.  Door de 

nabijheid van de basiliek leg je snel de link met het 

devote. Het kasteel met de huizen eromheen, het park, 

het dorp doen “stede” alle eer aan. 

Het kasteel is een parel in dit mooi aangelegde 

dorpspark.  Het nieuwe huis in het park past helemaal 

in de groene long. 

De gebruikers, bewoners, personeel en vrijwilligers 

zorgen dagelijks voor een warme, hartelijke sfeer.  

Steeds voel ik mij welkom. Mariënstede is een plaats 

met een hart! Je merkt het zodra de glazen deur 

openschuift en je “Château Superette” binnenkomt.  

Meestal is het een bonte wemeling van begeleiders, 

gebruikers en klanten.  Tijdens de koffie of een lekker 

biertje genieten van een leuke babbel is er één van de 

favoriete bezigheden. Een prachtige realisatie met een 

geweldige toegevoegde waarde en een belangrijke 

boost voor integratie van Mariënstede in de 

dorpsgemeenschap van Dadizele. 

De diverse atelierwerkingen getuigen van een 

doorgedreven zoektocht naar mogelijkheden voor 

iedereen met wat voor handicap ook.  Door actief deel 

te nemen in de bakkerij, de kaasmakerij, het 

kurkatelier, de tuin en nog heel wat andere ateliers 

voelen de gebruikers zich waardevol, zinvol.  Ook dat is 

één van de realisaties waar ik veel respect en 

bewondering voor heb.  Creatieve mensen, handige 

harry’s denken constant nieuwe bedieningsmanieren, 

aangepaste werktuigen en taken op maat uit zodat elke 

gebruiker maximaal zijn of haar steentje kan bijdragen, 

zich nuttig voelt. 

De woondiensten bieden de vaste residenten een 

houvast, een plekje om thuis te komen.  Na een 

werkdag, een uitstap of andere dagtaak kunnen ze 

even verpozen in de zetels, TV kijken, een 

gezelschapsspel beleven of gewoon even niets doen en 

rusten.  De vriendschap tussen de bewoners is vaak 

hartverwarmend.  Wie er nood aan heeft trekt zich in 

alle rust even terug op de eigen kamer.  

Ingmar, onze zoon, komt heel graag naar Mariënstede.  

Hij vindt het heel fijn er te wonen en voelt dat iedereen 

goed voor hem is en hem prima verzorgt. Voor hem is 

het zijn thuis tijdens de week.  Vaak zeggen we tegen 

kennissen van ons of vrienden dat Ingmar een gelukzak 

is : tijdens de week woont hij op een echt kasteel en 

tijdens het weekend verblijft hij in een luxehotel! 

Mariënstede is een mooie, warme 

plaats om te leven of gewoon even 

te vertoeven! 

Geert Vanthournout, ouder van 

Ingmar 
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Toen ik voor het eerst hoorde van de plannen om in 

“Het Kasteel” een centrum op te starten voor personen 

met een handicap (1984?), dacht ik aan een boek dat ik 

ooit las waar de auteur het had over hoe wij als 

maatschappij omgaan met mensen die “anders” zijn. 

Personen met een fysische of psychische handicap, 

verslaafden, ouderen en zo meer.  

Hij stelde vast dat ze meestal gehuisvest werden in een 

groot gebouw, liefst wat centraal voor de bediening, 

afsluitbaar voor de veiligheid en liefst in een groene 

omgeving of toch minstens afgeschermd met wat 

bomen er rond. 

Het kasteel beantwoordt inderdaad aan deze vereisten 

dacht ik, zijn ietwat majestueus pronkerige stijl 

versterkt nog de afstandelijkheid van de omgeving. 

Jammer. 

Mariënstede  werkt sindsdien vanuit dit kasteel pal in 

het centrum van het dorp.  

Als inwoner van Dadizele bemerk je intussen al snel dat 

“het Kasteel” nu wel heel toegankelijk is, dat de 

Daiselnaers er hun weg naar vinden, dat de bewoners 

en gebruikers met handicap ingeburgerd zijn in de 

kleine gemeente. 

Wellicht is in het algemeen dit wat het meest opvalt 

voor de omwonenden en buitenstaanders. 

Niet alleen het gebouw en de omgeving werden 

mooier, het project Mariënstede blijkt een geslaagde 

integratie te zijn van en voor mensen die “anders” zijn. 

Als men de moeite doet om Mariënstede wat beter te 

leren kennen, en dat wordt door veel mensen uit de 

omgeving gedaan, stelt men snel vast wat een warm 

huis dat wel is. 

De goeden dag’s, de hey’s en de hallo’s vliegen er rond, 

de glimlach is er overal. Geluk  !? 

Voor de buitenstaander wijzigt daardoor het beeld van 

personen met een beperking positief. 

Als je er nog regelmatiger komt voel je die eerste 

wederzijdse schroom, of zijn het weerhoudende of 

afwachtende signalen van beide kanten, al na enkele 

ontmoetingen reeds wegebben. 

Je krijgt zo respect voor de verschillen, je kunt hun 

werk en hun zijn beter waarderen, beperkter, trager, 

zorgzamer maar meer dan zinvol. 

Een organisatie en hun medewerkers  die daarin slagen 

krijgen heel waarschijnlijk van veel buitenstaanders de 

grootste onderscheiding .  

Ze zijn de bovenbeste buren 

kasteelheren en kasteeldames. 

Pierre Lioen, dorpsinwoner én 

vrijwilliger 
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Mariënstede heb ik beter leren kennen sedert 2013, 

toen ik op pensioen ben gegaan. 

Het is Lieve Verhulst, de moeder van Frederik, die me 

aangesproken heeft om vrijwilligerswerk te doen.  

Ik had geen idee over de werking van Mariënstede en in 

die enkele jaren heb ik de warme en vriendelijke sfeer 

met de bewoners en de begeleiders kunnen smaken. 

Het is een wereld van verschil met de periode dat ik 

werkte als informaticus en alles zeer jachtig en met 

rendement en winst moest gebeuren. In Mariënstede 

past men zich automatisch aan met de mensen met een 

beperking. Men neemt meer tijd voor sociaal contact 

met de mensen, alles verloopt er veel rustiger, men 

heeft het gevoel dat iedereen veel bewuster geniet van 

het leven. De maatschappij in het algemeen kan 

hieraan een voorbeeld nemen. 

De landelijke omgeving van Mariënstede en het open 

karakter van dit tehuis is ideaal voor deze mensen met 

een beperking. Zij voelen zich meer thuis en minder een 

nummer. Iedere bewoner heeft een specifieke 

begeleider waar hij zijn problemen of wensen kan 

meedelen. Naargelang zijn mogelijkheden kan iedere 

bewoner meehelpen aan de huishouding van dit tehuis 

waardoor men het gevoel krijgt van iets te betekenen 

en nuttig te zijn in deze samenleving. 

Als vrijwilliger kan ik genieten van de gezellige sfeer in 

Mariënstede en laat het me toe om gemakkelijker alles 

te relativeren. Soms maken we ons veel te veel zorgen 

en wanneer ik zie hoe mensen met een beperking erin 

slagen om met hun beperkte mogelijkheden van het 

leven het beste te nemen, dan spoort dit me aan om 

het allemaal wat minder complex te gaan beleven. 

Zo, dat zijn mijn bevindingen over 

de werking en hoe ik Mariënstede 

ervaar.  

Geert Verhulst, dorpsinwoner, 

familielid  en vrijwilliger 

Als ik vroeger aan Dadizele dacht dan duiken mooie 

herinneringen op rond Chirokampen, een gigantische 

speeltuin, plezier, leute, vriendschap, mezelf kunnen 

zijn en uitleven. Als ik er nu aan denk dan verschilt dit 

helemaal niet met vroeger. Alleen denk ik dan aan Ma-

riënstede waar ik ook de vriendschap, de verbinding, 

de leute voel. Na mijn laatste bezoek met de minister, 

zei hij in de auto tegen mij: “Kurt dit moest ik zien, Lie-

ven heeft een hele grote voorziening, nl. Dadizele zelf” 

En dat link ik dan weer aan de gigantische speeltuin die 

jullie zijn. In Mariënstede vind je voor elke bewoner, 

personeelslid wat wils… en dat heb jij met je team, RvB 

opgebouwd. Elke “speeltuig” werd uitgedacht, uitgete-

kend, aangepast maar steeds ook geoperationaliseerd.  

Tegen de vele stromen in, … Total 

profit op zijn best ! 

Van harte 

Kurt Asselman, kabinetsmedewer-

ker Wouter Beke 
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Mariënstede … 

Gedachten die bij mij opkomen als ik aan Mariënstede 

denk : 

 Gericht op mogelijkheden en verbinding 

 Bewegingsvrijheid 

 Iedereen is zorgend voor elkaar, ook bewoenrs 

dragen zorg voor elkaar 

 Gericht op duurzaamheid en lokale economie 

 Er wordt vanuit mogelijkheden vertrokken, niet 

vanuit beperkingen. Elke persoon is evenwaardig en 

mag op zijn manier iets betekenen binnen de 

maatschappij. 

 Inclusie is de grote kracht en een evidentie. 

 Open minded denken buiten kaders (regelgeving is 

niet het doel, maar een middel) 

 De waarden zijn voelbaar aanwezig in de organisatie 

Wat lijken mij uitdagingen naar de toekomst : 

 Wat zijn wegen (mogelijkheden, verbindingen) om, 

ondanks de veranderde subsidiëring, de kracht van 

Mariënstede verder te kunnen blijven vorm geven ? 

 Hoe blijven de waarden leven ? 

(op een manier die natuurlijk 

blijft aanvoelen) 

Veerle Gouwy, Pastoraal 

medewerker Couter 

Onze samenleving en onze ondernemingen in het 

bijzonder kunnen nog veel leren van hoe Mariënstede 

in de wereld staat: zowel inclusief, geëngageerd als 

ondernemend. Maar tegelijk ook met aandacht voor 

onthaasting: tijd voor jezelf, tijd voor elkaar en tijd voor 

wat er leeft in je omgeving. 

Mariënstede is een leergierige organisatie die bereid is 

om fouten te maken. Failing forward met andere 

woorden, of anders gezegd: de shit uit je verleden blijkt 

vaak ook de mest voor je toekomst te zijn. Bovendien is 

Mariënstede ook steeds bereid om haar ervaringen, 

zowel de succesverhalen als de hindernissen, open en 

eerlijk te delen. Het is dus niet alleen een kwestie van 

‘vallen en opstaan’, maar ook van ‘staan en opvallen’! 

Mariënstede, een kleine organisatie in een klein dorp, 

pakt de zaken graag groots aan en staat daarvoor -

terecht- heel vaak positief in the picture! 

Ik heb de voorbije jaren het genoegen gehad om 

doorheen verschillende projecten met Mariënstede te 

mogen samenwerken en ik hoop 

dat onze wegen elkaar in de 

toekomst nog veel mogen kruisen! 

Bram Bruggeman, medewerker 

PoM 



27 

Ik blik even terug naar mijn thesisjaar 1993. 

“…In 1954 werd het kasteel ingewijd tot een diocesaan 

retraitehuis voor priesters en kreeg het de naam “Maria 

Assumpta” met zich mee. In 1985 kreeg het kasteel de 

naam Mariënstede…” 

Anno 2020 is Mariënstede een pareltje binnen onze 

gemeente en dit op vele vlakken.  

Als schepen Ruimtelijke Ordening heb ik dan vooral oog 

voor het mooie architecturale van het kasteel en de 

groene omgeving. Het is me dan ook een eer te mogen 

meedenken over de verdere uitbreidingsmogelijkheden 

van het prachtige kasteel. 

Maar als mens heb ik zoveel respect voor wat in en 

rond Mariënstede gerealiseerd wordt. Telkens weer 

opnieuw word ik verrast door het vele dat Mariënstede 

te bieden heeft. Een eenvoudig bezoekje eindigt 

steevast met een warm gevoel. Hier wordt niet 

uitgegaan van de beperking, maar vanuit de sterkte van 

iedere bewoner. Samen wordt gewerkt aan een 

warmere samenleving. Schitterende initiatieven zoals 

de chocolaterie, de bakkerij, de kaasmakerij, Château 

Superette en zoveel meer zorgen ervoor dat iedereen 

zijn of haar plekje weet te vinden. Ik kijk dan ook al vol 

spanning uit naar het moment waar ik mijn eerste film 

kan komen bekijken in het Huys van Cyriel. Ook hier 

wordt het weer een warme ontmoetingsplek binnen 

ons dorp. 

Ook ontmoeting staat centraal in Mariënstede. 

Bewoners worden warm gemaakt om zich niet op te 

sluiten, maar om zich te integreren in het dorp. Het is 

toch prachtig hoe een symbiose ontstaat tussen de 

bewoners van Mariënstede en het dorp Dadizele. 

En bovenal is er ook een warme boodschap voor ons 

allen. Alles moet altijd vlug-vlug, geen tijd voor een 

praatje want er wacht nog zoveel werk, geen tijd voor 

een luisterend oor want we hebben nog zoveel te 

doen. In deze tijden van Corona worden we er allemaal 

op gewezen dat het wel anders kan. Even teruggaan 

naar de essentie van het leven, naar waar het echt om 

draait. Even terug aandacht hebben voor wat de 

prachtige natuur ons te bieden heeft… Ik zou dan ook 

graag besluiten met een warme oproep: laat de 

filosofie van Slow Care (Zorg met echte aandacht en 

kwaliteit van tijd) die gehanteerd wordt binnen 

Mariënstede ons tot voorbeeld zijn om te komen tot 

een filosofie van Slow Living binnen ons dorp! 

Bedankt aan alle bewoners, personeel, begeleiders en 

vrijwilligers van Mariënstede om 

inderdaad van ons dorp een Warm 

Dorp te maken! 

Sherley Beernaert, 1e Schepen 

Moorslede 
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Mijn naam is Bert Vangheluwe. Ik ben 22 jaar en volg 

de bacheloropleiding orthopedagogie aan de 

hogeschool Vives te Kortrijk en loop momenteel stage 

in Mariënstede. 

Na eerst via school contact te hebben opgenomen met 

de voorziening, mocht ik in november 2019 komen op 

kennismakingsbezoek. Ik herinner mij nog goed het 

eerste moment dat ik het kasteel binnenkwam. De 

winkel was open, er zaten enkele mensen een drankje 

te drinken, begeleiders en gebruikers waren druk in de 

weer, kortom, je zag dat er geleefd werd.  

Met goede verwachtingen vertrok ik naar Mariënstede. 

Ik was benieuwd of het iets voor mij zou zijn om 

gebruikers te begeleiden tijdens het werk, want 

toegegeven, atelierwerking is toch nog anders dan als 

begeleider werken in een leefgroep. Mijn gevoel na 

mijn eerste stagedag kan ik met een woord 

omschrijven: oei. Oei, zoveel informatie dat ik gekregen 

heb, de drukte, en dan heb ik het nog niet gehad over 

de chaos dat er heerste. Achteraf gezien vind ik mijn 

gevoel redelijk normaal. Ik kwam na een lange tijd 

tussen de schoolboeken terecht in een nieuwe 

omgeving waar er van mij enigszins verwacht werd dat 

ik direct kon meedraaien. Dit bezorgde mij in eerste 

instantie een onzeker gevoel. Ook begon ik mezelf wat 

op te jutten, hoe ga ik dit hier aanpakken?  

Nu er enkele weken verstreken zijn, heb ik mijn mening 

grondig moeten bijsturen. Ik heb ontdekt dat er meer 

structuur aanwezig is dan ik dacht. Iedereen heeft zijn 

taak en weet wat er moet gebeuren. Bovendien wordt 

er ook sterk in gezet op communicatie. Vooral aan 

mondelinge communicatie wordt er veel gedaan. Op 

deze manier kan er veel korter op de bal gespeeld 

worden. Verder heb ik ontdekt dat de voorziening het 

beste voor heeft met de gebruikers en dat ze er alles 

gaan aan doen om een zo’n goed mogelijke begeleiding 

aan te bieden, ook al gaat er hier veel tijd over en is er 

soms veel geduld voor nodig. Persoonlijk vind ik dat er 

nog wat extra zou mogen ingezet worden op 

schriftelijke communicatie. Ik denk bijvoorbeeld aan 

een korte samenvatting van de gebruikers die naar de 

ateliers komen. Op deze manier kan er nog wat meer 

eenduidigheid gecreëerd worden rond de begeleiding 

ervan. Zo heeft men een duidelijker beeld van wat kan 

en wat niet, wat in probleemsituaties voordelig kan 

zijn. 

Tot slot sta ik er ook versteld van hoe goed 

Mariënstede omgaat met de situatie die zich 

momenteel afspeelt (coronacrisis). Niet alleen doen ze 

er alles aan om de voorziening draaiend te houden en 

de gebruikers een boeiende en zinvolle dagbesteding 

aan te bieden, ze hebben ook veel oog voor hun 

personeel. Het doet me deugd dat ik bij anderen 

terecht kan wanneer ik mij zorgen maak of met vragen 

zit. 

Het is nu 7 april. De eerste maand van mijn stage is 

gepasseerd en ik blik er met een positief gevoel op 

terug. Ik ben terecht gekomen in een organisatie waar 

gelijkwaardigheid en samenhorigheid erg belangrijk 

zijn, waar ingezet wordt op zelfstandigheid en er 

vertrokken wordt uit de krachten van de mensen. Dit 

zijn dingen waar ook ik veel waarde aan hecht en die ik 

belangrijk vind. Tot slot nog dit, ik vind het fijn dat ik 

goed opgenomen ben in het team. Verder weet ik het 

ook te appreciëren dat men zoveel vertrouwen heeft in 

mij. Ik heb nog een hele weg te gaan voordat ik als 

begeleider aan de slag kan gaan in het werkveld en 

moet nog veel leren. Maar met de 

ondersteuning die ik krijg van de 

anderen uit Mariënstede ben ik er 

vrij zeker van dat dit moet lukken. 

Bert Vangheluwe, student VIVES 
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Mariënstede vzw 

Remi Dewittestraat 6—8890 Dadizele 

Tel. 056-50 94 13 

www.marienstede.be—www.facebook.com/MarienstedeVzw 


