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2017 :

… een moeilijk jaar.
persoonsvolgende financiering
woon– en leefkosten
noodsituaties
langer aan het werk

Enerzijds vragen we meer duidelijkheid van de overheid en anderzijds willen we meer vrijheid, eigen
verantwoordelijkheid … sociaal ondernemen. Mariënstede wil ondernemen.
We gaan in debat met het beleid en proberen van onderuit hen te inspireren en mee te nemen in ons inclusieve
verhaal.
Een inspiratiebron is ‘the golden circle’ van Simon Sinek

Hij toont met het model aan dat de ‘waarom’ het belangrijkste element is in communicatie.
Onze ‘WHY’ is het werken aan een ‘inclusieve samenleving’. We doen dit in samenwerking met zovele partners,
aanhangers van het warme ontmoetingsverhaal.
De voorbeelden nemen toe : park met ontmoetingen (wandelen, zitbanken, petanque, …) , teamwork in HIP, warm
dorp Dadizele, Château Superette, HIPterrasje, … en de toekomstige dorpsbioscoop.
Een kleurrijk plekje zijn geeft energie.
We dragen die energie graag over naar andere mensen.
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Hallo,

denk nog niet aan mijn
pensioen.

Ik ben Kris Vercaemst. Ik ben 53 jaar. Ik ben 1 van de
‘anciens’ van Mariënstede. Ik werk in Mariënstede en
woon zelfstandig met begeleiding van Mariënstede.

Wonen
Alhoewel ik afkomstig
ben van Zwevegem, ben
ik ook al enkele jaren
een echte daiselnaar.
Ik woon sinds 2010
zelfstandig in een
appartement in Dadizele. Ik deel mijn appartement met
Ernest. Enkele keren per week komt er een begeleider
langs om te kijken of alles goed verloopt. Ik kan veel
zelfstandig. Ik ben doorheen de jaren daar ook in
gegroeid. Bijvoorbeeld vroeger ging er begeleiding mee
naar de winkel, ik doe dit ondertussen allemaal
zelfstandig. Ik ben fier op mezelf dat het mij lukt om op
eigen benen te staan. De begeleiding helpt mij mijn
dagen te structureren. Ik kan ook bij hen terecht als ik
mij ongerust maak over iets. Er komt in mijn huis ook
thuisverpleging langs. Dit helpt mij om de tijd die ik in
de badkamer besteed wat te verminderen. Er komt ook
een poetshulp.
Ik kan altijd terecht bij de huisbazen van mijn
appartement. Dat geeft mij een veilig gevoel.
Ik voel mij thuis in Dadizele maar ga nog ieder weekend
naar Zwevegem. Dan slaap ik in bij mijn papa en krijgen
we veel bezoek van de rest van mijn familie.
Ik ben gelukkig met hoe mijn leven er uit ziet. Ik ben
niet van plan om te verhuizen want ik woon hier zeer
goed met Ernest. Groetjes, Kris.

Werken
In het jaar 1987 ging ik voor de eerste keer werken in
Mariënstede. Ik werk dus ondertussen al 30 jaar in
Mariënstede. Over de jaren heen is er veel veranderd.
Toen ik er startte werkten we met 10 personen en 2
begeleiders in de atelierwerking. Nu denk ik dat er wel
70 mensen deelnemen aan de atelierwerking. Ik zelf
werk in verschillende ateliers. Ik doe al mijn ateliers
zeer graag. Er is ook regelmatig een gesprek rond mijn
werkschema. Op dat gesprek kan ik dan mijn wensen
en problemen uiten. Er wordt dan gekeken wat er
eventueel kan aangepast worden. Ik heb verschillende
taken in het dagcentrum. Ik ben bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor de aanwezigheidslijsten. Ik moet
‘s morgens de lijst invullen en kijken wie er aanwezig en
afwezig is. Ik moet dit doorgeven aan de
verantwoordelijken en aan de kok voor het eten ‘s
middags. Sinds kort is er een nieuw atelier ‘de winkel’.
Ik doe dit op maandag en donderdagvoormiddag. Mijn
taak is om de mensen te verwelkomen en de weg te
wijzen, de kassa te bedienen, de leveranciers een
handje te helpen en voedingswaren op de juiste plaats
te zetten. Ik vind dit zeer leuk. Donderdag over de
middag zal ik zelf de verantwoordelijkheid krijgen om
de winkel alleen open te houden. Ik vind dit een leuke
uitdaging. Ik zal nog lang werken in Mariënstede en
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Hallo iedereen
Ik ben Mathias Noppe en ben 24 jaar jong. Ik zou mezelf
omschrijven als een energieke, humoristische jongeman
met doorzettingsvermogen. Ik heb een zoontje, Joren,
waar ik alles voor over heb. Ik neem graag zaken in
handen, ben een doe-het-zelver en kom op voor mijn
eigen mening en rechten.
In augustus 2017 verhuisde ik van Lauwe naar een
appartement in Dadizele. Door de hulp van de
begeleiders van Bruggensteun durfde ik deze grote stap
zetten. Voor mij is alles hier nieuw, maar stilletjes aan
vind ik hier mijn weg. Wekelijks komt er iemand van
Bruggensteun langs voor een goed gesprek, te helpen
bij administratieve zaken, het opvolgen van mijn
huishoudelijk werk, de invulling van mijn vrije tijd, het
opnemen van mijn vaderrol, …
Ik werk in de Waak in Kuurne. Ik ben er even tussenuit
geweest om tijd te nemen voor mezelf en alles op een
rijtje te krijgen. Stap voor stap werkte ik samen met
Bruggensteun naar een terugkeer naar het werkveld.
Graag zou ik in de toekomst mijn kans eens willen
wagen in het normale arbeidscircuit.
In mijn vrije tijd doe ik dingen die ik graag doe en ben ik
met van alles bezig zoals bijvoorbeeld naar de cinema
gaan, kleine klusjes, mijn familie bezoeken,
vrijwilligerswerk, etc. Ik hecht veel belang aan het
leggen van sociale contacten.
Ik ben blij en trots met wat ik in een korte tijd allemaal
heb verwezenlijkt en ben benieuwd naar wat de
toekomst me zal brengen.
Groeten,
Mathias
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Jurgen Vandewalle, 46 jaar, is een echte Dadizelenaar.
Trots op het dorp waarin hij woont en blij er te kunnen blijven vanwege Mariënstede. Zijn interesses zijn de basiliek
waar hij bijna dagelijks naar toe gaat en het voetbal van Dadizele, uiteraard !
Hij volgt verschillende ateliers o.a. tuin, SMAK, recyclage en sport.
Jurgen leeft graag in de toekomst, daarmee wordt hij geholpen door de begeleiding. Daarin wordt hij ondersteund.

Patrick Allegaert ziet graag het leven door een roze
bril, als hij ze niet vergeet op te zetten … Hij geniet van
het koekje dat hij mocht proeven in de bakkerij. Hij
maakte ze daarnet zelf samen met Karien. De koekjes
gaan dan naar de winkel om een koffietje te
vergezellen. Hij vindt het super om weer het laatste
nieuwe kaartje in de winkel te leggen, die door hemzelf
en Christine gemaakt werd in de Renne. Het kaartje dat
wacht op een nieuwe eigenaar om hem of haar geluk te
wensen. Patrick houdt van gezelligheid op zijn mooie
kamer en dat vindt hij tussen zijn boekjes, zijn TV, zijn
fotoalbums … En terwijl hij naar zijn roze bril zoekt,
denkt hij na over vroeger … toen hij 9 (!) dozen
postkaarten doorbladerde op zijn kamer thuis. Hier in
Mariënstede weet hij niet wat kiezen : kijken naar Ment
TV of luisteren naar muziek. De tijd gaat soms zo vlug
voorbij als je je amuseert !
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Danny Lagae, 52 jaar, komt al drie jaar naar het
dagcentrum, na 28 jaar te hebben gewerkt in De Waak.
Het werktempo ligt er hoog en Danny is zeer tevreden
dat alles nu in Mariënstede op eigen tempo kan.
Danny’s favoriete atelier is de mediatheek. Daar kan hij
zijn e-mails checken, maar ook filmpjes bekijken van
vroegere reisbestemmingen. Danny reist zeer graag en
gaat nog elk jaar op reis met zijn broer. Tenerife, Malta,
Gran Canaria, … deze staan al allemaal op het reislijstje.
Daarnaast is Danny ook gefascineerd door de werking
van zendmasten. In de mediatheek kan hij dan ook
bekijken hoe de werking vroeger en nu in elkaar zit.
Danny is ook helemaal te vinden voor het recyclage
atelier. Het liefst zaagt hij latjes af, om er dan later
bakjes mee te timmeren. Vroeger liep Danny school in
het VTI in Kortrijk waar hij de richting houtbewerking
volgde, vandaar nog steeds de interesse. Kurken
sorteren en malen is ook een taakje die Danny graag op
zich neemt.
Eenmaal per week gaat Danny samen met andere
gebruikers naar het rusthuis. Daar worden er
poetsdoekjes opgeplooid en volgens Danny drinken ze
daar “goeie soepe”.
In de bakkerij is Danny’s vaste taak het inoliën van de
bakplaten en bakvormen waar het brood in gebakken
wordt.
In zijn vrije tijd speelt Danny piano, er worden altijd
klassieke stukjes gespeeld. De radio staat dan ook
standaard ingesteld op de radiozender Clara, voor
rustige en klassieke muziek. Danny schaakt ook eens
graag tegen de computer, vroeger zat hij zelf in de
schaakclub van Wevelgem. Bovendien gaat Danny elke
week zwemmen om wat lichaamsbeweging te hebben.
Danny woont bij zijn ouders en helpt thuis dan ook mee
met het huishouden.
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Elias is 25 jaar en daarmee één van de jongste
gebruikers in het dagcentrum van Mariënstede. Hij
komt al zo’n drie jaar naar het dagcentrum en steeds
met een grote glimlach op het gezicht.
Een favoriet atelier van Elias is het recyclageatelier, dit
omdat er altijd veel werk te doen is. Daar kan hij zich
helemaal uitleven met het in elkaar timmeren van
houten kistjes, die dan later gebruikt worden in de
winkel. Daarnaast is het verwerken van kurken ook een
grote taak. Elias brengt met veel plezier de kurken van
het kurkhuis naar de garage om ze daarna te kunnen
sorteren en vermalen in het recyclageatelier.
Het atelier tuin is toch wel Elias’ toppertje. Hij geeft de
kippen eten, geeft de planten water, zaait, helpt in de
serre, … Kortom er valt heel wat te beleven. Thuis helpt
Elias dan ook maar al te graag om de tuin mee te
onderhouden.
Elias’ begeleid werk sluit zeer nauw aan bij het atelier
tuin. Hij gaat éénmaal per week samen met de
leerlingen van de VABI naar een boerderij om samen
met hen allerlei klusjes te doen. Zijn eerste taak bestaat
eruit om het kippenhok weer schoon te maken. Hij
voorziet de kippen dan ook van graan. Ook zorgt Elias
ervoor dat de paarden vers hooi hebben en dat hun
hoeven terug zijn schoongemaakt. Elias houdt van

dieren en spreekt dan ook vol lof over zijn begeleid
werk.
Tenslotte is Elias ook helemaal te vinden voor het
atelier sport. In zijn vrije tijd staan badminton, dansen
en voetbal nog op het programma. Er is dus niet veel
tijd om stil te zitten!
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“De bakvormen invetten
dat is één van mijn specialiteiten”
Geert Daems werd dit jaar 39jaar. Hij woont volgend
jaar al 20 jaar in Mariënstede en het is voor hem zijn
‘thuis’. Werken is voor hem geen opdracht en zeker
niet wanneer zijn werk met voeding te maken heeft. ’s
middags brengt hij maar al te graag de kar met eten
terug naar de keuken om de kok te bedanken voor het
lekkere eten. In de bakkerij daar ontpopt hij zich tot
een echte bakker.
Geert: “ In de bakkerij is het altijd ambiance en zeker
wanneer we mogen proeven!” De bakvormen invetten
dat is één van zijn specialiteiten. Valt het op dat hij
graag naar de kampioenen kijkt ? Want in het weekend
kan je hem vinden in zijn kamer voor de TV. DVD’s
kijken, muziek luisteren … dat is zijn hobby.
Voor Geert zijn rust en structuur de belangrijkste
kernwoorden. Zo heeft hij de nabijheid van de
begeleider wel nodig. Zijn grenzen stellen wanneer het
op eten aankomt daar heeft hij het moeilijk mee.
Alsook koffiegebruik moeten we wat binnen de perken
houden. Hij ziet de koffiekan iets te graag…
Op vlak van zelfstandigheid is Geert een krak. Hij kan
zoveel dingen alleen dat we er soms versteld van staan.
Geert is zo sociaal. Op een feestje zal Geert de eerste
zijn die een speech geeft. Alsook dieren en kinderen
ziet hij graag komen en maakt hij graag even tijd voor.
In het weekend gaat hij soms naar de AKABE (scouts).

Daar heeft hij al heel wat vrienden, maar we denken
dat hij er volgend jaar een streep zal onder zetten. Eens
je 40 bent is het mooi een einde te maken aan de
JEUGDbeweging.
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Didier Declercq (41) verblijft in de woondienst van het
Kasteel. Hij heeft er zijn eigen kamer, waar hij heel
regelmatig zit. Omdat hij niet zo goed reageert op veel
prikkels, heeft hij een vaste dagstructuur. Overdag gaat
hij naar het dagcentrum in Mariënstede. ’s Middags
komt hij eten in de woondienst. Na het werk luistert hij
altijd muziek op zijn kamer. Hij is dol op vrolijke
kinderliedjes, van feestnummers tot Sinterklaas- en
kerstmuziek. Er is altijd ambiance!

zwemmen,… Maar wellicht gaat hij het liefst ‘op zwier’:
een uitstap, iets drinken, iets eten.
Hij sluit de avond meestal af met een tas chocomelk en
Familie op TV. Slaapwel.

In de woondienst heeft hij een eigen plekje, waar hij
eet en speelt. Zijn favoriete eten is worst met
appelmoes, en natuurlijk frietjes. Hij houdt erg van een
goeie tas koffie; die hij zelf tankt uit de koffiekan. Hij
kan zich goed bezig houden met strijkparels; hij legt
hele borden vol kleurige pareltjes. Hij houdt enorm van
folders, boekjes en foto’s. Overal waar hij er ziet zou hij
die meenemen.
Hij heeft een aantal vaste taakjes. ’s Avonds dekt hij de
tafel voor de volgende ochtend; op zijn tempo, maar al
het nodige staat er. Als de compostemmer vol is, draagt
hij die naar de composthoop.
Overdag gaat hij naar verschillende ateliers. In het
recyclage-atelier werkt hij met portokurken, in de tuin
hakselt hij graag. Hij doet ook aan sport: paardrijden,

Op haar boterhammen eet ze het liefst speculoospasta.
Met een stukje fruit achteraf kan de dag gezond
beginnen. Marieke lacht van ’s morgens tot ’s avonds.
Ze is dan ook graag gezien door haar medebewoners.
Ze zou het liefst elke dag weg gaan: naar zee, naar
Antwerpen, zelfs naar Spanje! Maar gaan werken in het
dagcentrum doet ze ook graag. Ze heeft enkele
favoriete begeleiders: Dieter van de Smak (waar er semi
- industrieel werk gedaan wordt), Karien van de
mediatheek,…
In haar vrije tijd kijkt ze naar Ment- TV: de Vlaamse
schlagers! Ze kan veel liedjes meezingen, als ze er zin in
heeft tenminste. Anders zit ze in de leefgroep en geniet
van het komen en gaan van iedereen, de verhalen en
gesprekken.

Marieke (24) woont pas sinds november 2017 in het
Kasteel. Ze ging naar school in Dominiek Savio, maar
daar werd ze te oud voor. Marieke zit in een rolwagen
en heeft veel hulp nodig. ’s Morgens wordt ze gewassen
en aangekleed door een verpleegkundige en
begeleidster. De dagelijkse douche doet veel deugd
(alleen niet als het te koud is, brrr!)

Op vrijdagavond gaat ze naar huis. Ook daar geniet ze
van uitstapjes en haar wekelijkse scoutsnamiddag. Ze is
er graag bij, Marieke!
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Er verschijnt spontaan een glimlach op het gezicht van
Jens wanneer hij het over zijn begeleid werk heeft. Elke
vrijdagochtend gaat Jens naar methodeschool Bloei in
Ledegem. Daar helpt hij in het klasje en helpt hij de
kleuters om hun flesje water te vullen. Tijdens de pauze
houdt Jens een oogje in het zeil. Zelf had hij nooit
gedacht dat het zo goed zou klikken met de kleuters, ze
zijn zo eerlijk en dat vindt Jens heel mooi. Iedere week
opnieuw kijkt hij uit om in methodeschool Bloei te
helpen.

Jens is 28 jaar en komt al enkele jaren naar het
dagcentrum in Mariënstede. Tot zijn vierentwintigste
ging hij naar school in Dominiek Savio. Jens zelf is zeer
tevreden dat hij aan de slag kon gaan in het
dagcentrum.
Hij is vaak te vinden in de winkel, het onthaal is dan ook
één van z’n favoriete taken. “Het is plezant om mensen
te begroeten en een babbeltje te slaan, een goeiendag
zeggen kost helemaal geen geld.“ aldus Jens. Iedereen
heeft een fijn gevoel wanneer er iemand je welkom
heet.

Om de week af te sluiten gaat Jens naar de
gebruikersraad op vrijdag. Daar kunnen er puntjes
aangebracht worden over zaken die goed lopen en
zaken die de gebruikers liever anders zouden zien. Jens
zelf vindt dat zeker een meerwaarde en vindt het
belangrijk om op tijd te kunnen zeggen als er iets
minder verloopt. Op die manier is iedereen tevreden.

Daarnaast is Jens helemaal te vinden voor ietwat
actievere ateliers, zo is het atelier sport helemaal zijn
ding. Hij is nog jong en is graag in beweging. Deze
sportieve lijn trekt zich ook door in het weekend, op
zaterdag is Jens te vinden in het rolstoelbasket te Heule
en op zondag wordt er gevoetbald bij de G Olympic
Ploeg van Ledegem. Jens’ weekend is dus goed gevuld
met een stevige portie aan sport.
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Margaux is 23 jaar en komt nu al enkele jaren naar het
dagcentrum. Daarvoor liep Margaux school in de Hoge
Kouter in Kortrijk.
Margaux doet zeer vaak de winkel. Ze vindt het een
leuk atelier omdat je dan eens onder de mensen komt.
Brood snijden, de koffiebar runnen, het onthaal
bemannen, prijzen op producten kleven, … Margaux
doet het allemaal. Op die manier is er veel afwisseling.
Margaux controleert ook elke week de voorraad in de
winkel en geeft deze door aan het voedingsatelier, op
die manier zijn de rekken altijd goed gevuld. In het
voedingsatelier maakt Margaux confituur en chocolade.
Daar pakt Margaux de zelfgemaakte producten ook in
om dan in de winkel te kunnen verkopen.
Het atelier sport is helemaal op het lijf geschreven van
Margaux. In de fitness wordt er flink wat afgelopen op
de loopband. Daarnaast zit ze ook in het netbalteam
van Mariënstede. Af en toe wordt er dan eens een
match gespeeld. Margaux is het enige meisje in het
netbalteam maar ze staat haar mannetje! In haar vrije
tijd wordt er gedanst op zaterdag in dansschool
Hypnosis in Roeselare. Er is zelfs een dansoptreden,
daar kijkt Margaux al naar uit.
Een voormiddag per week doet Margaux aan begeleid
werk. Ze helpt in twee kleuterklasjes in Passendale.
Samen met de kleuters worden er liedjes gezongen, er
wordt gekleurd en gepuzzeld. Margaux helpt om de
jasjes aan te doen en deelt de koekjes uit. Haar
begeleid werk doet Margaux zeer graag.
In haar vrije tijd vindt Margaux het leuk om eens een
uitstapje te doen met haar ouders. Ten slotte spreekt
Margaux graag eens af met de vriendinnen om samen
te gaan shoppen in Kuurne.
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Mathias komt graag naar het dagcentrum in
Mariënstede. Hij is graag bezig en dat kan in het
dagcentrum. Ook gaat hij graag op toer, en doet dan
ook enkele ateliers buiten het dagcentrum.
Het liefst van al gaat Mathias naar de Renne, het is er
kalm en alles gaat rustig aan. Mathias is een echte
muziekliefhebber en draait dan ook eens een plaatje in
de Renne. Stan Van Samang en Clouseau zijn Mathias’
favoriete muziekgroepen. Thuis luistert hij ook vaak
naar muziek en daar horen zowat alle genres bij.
Mathias vindt het fijn om eens te tekenen in de Renne
en hij luistert maar al te graag naar het verhaal dat
begeleidster Griet vertelt.
Mathias gaat graag op stap en zijn begeleid werk kan
daaraan beantwoorden. Samen met een vrijwilliger
gaat hij naar het aluminiumconstructie bedrijf Samyn in
Dadizele. Daar versnippert Matthias papier in de
versnipperaar. Bovendien gaat Mathias samen met
andere gebruikers naar het rusthuis in Dadizele. Daar
haalt hij het papier op en dat wordt dan in de garage
geplaatst. Na de papierophaling worden er
poetsdoekjes geplooid.
Eenmaal per week helpt Mathias in de winkel, dat zou
gerust wat meer mogen vertelde hij. Mathias’ favoriete
taak is het onthaal bemannen en de klanten wegwijs
maken in Mariënstede wanneer ze op zoek zijn naar
een andere gebruiker of een personeelslid.
Daarnaast amuseert Mathias zich ook heel erg in de
SMAK, daar is er ook heel wat te doen. Zo kleeft hij
stickers op vuilnisblikken, vult hij plastiek flessen met

siersteentjes, maalt hij koffiebonen, … Ten slotte had
Mathias het ook over het atelier sport. Paardrijden
staat helemaal bovenaan zijn lijstje, het brengt hem tot
rust en paarden vindt hij toffe dieren.
15

16

Waarom ik het doe, op de eerste plaats uit
dankbaarheid( gezond geboren, mooie jeugd gehad,
mogen studeren, van mijn hobby mijn werk gemaakt,
een goede vrouw hebben, op een mooie leeftijd in
pensioen kunnen gaan en nu maar hopen dat de
gezondheid nog lang mag goed blijven).

De dankbaarheid en de levensvreugde dat je van
iedereen ( directie, begeleiders en bewoners) terug
krijgt is niet te betalen en sterkt je om verder gelukkig
door het leven te gaan.
Frans Leroy

Dank u zeggen tegen mijn leven vind ik zo gewoon en
goedkoop dat ik iets terug wil doen voor mensen met
beperkingen, mensen die door geboorte of ongeluk het
geluk niet hebben gehad zoals ik.
Op de tweede plaats wil ik nog nuttig zijn. Nuttig voor
MARIENSTEDE en zijn BEWONERS maar ook nog nuttig
voor mezelf. Een deel van mijn vrije tijd positief invullen
en mijn “talenten” ten diensten stellen van anderen.
En dit kan ongedwongen maar met takt bij jullie.

iedereen, zowel bewoners als begeleiders, heel
vriendelijk met je omgaan, maakt Mariënstede voor mij
een plezier om er te komen om een handje toe te
steken.
Nu sta ik ook meer stil bij het feit dat het leven mij
gunstig gezind was. Ik heb 3 gezonde kinderen en 5
flinke kleinkinderen. Hier in Mariënstede besef ik dat
dàt ook niet altijd zo evident is.
Mijn belangstelling voor alles wat met zorg te maken
heeft, was vroeger nihil. Nu wil ik geen enkel artikel of
debat op tv missen. Mijn bewondering voor de
talenten, het geduld en de warmte van de begeleiders
is nog steeds aan het groeien maar vooral de positieve
ingesteldheid van de bewoners, hun enthousiasme en
dankbaarheid tegenover de vrijwilligers raakt me altijd
diep.

Toen ik met pensioen ging, had ik opeens wat tijd te
veel. Via Inge en Stien, 2 vrijwilligers van Mariënstede,
had ik al meteen wat adressen waar ik me verdienstelijk
kon maken. Om eerlijk te zijn, was het voor mij dus
eigenlijk wat eigen belang.
Ik had geen idee wat er in het kasteel aan activiteiten
gebeurde.

En daarvoor doe ik het dus, met heel mijn hart!

Ik werd er met open armen ontvangen. Het feit dat

Mia Mahieu
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Het is ons met de ‘paplepel’ meegegeven om
dienstbaar te zijn en waar je kan moet je anderen
helpen.
Waarom in Mariënstede vrijwilligerswerk doen? De
start voor ons was de ontmoeting, op vraag van
Marieke, met Frederik Van Hauwaert.
Wat ons bijblijft:
 de dankbaarheid en de vriendschap die we mochten
ontvangen van Frederik.
 hij deed ons nog sterker inzien dat je ondanks
beperkingen toch kunt gelukkig zijn.
 de kleine dingen terug waarderen.
 omgaan met mensen met beperkingen is niet
vanzelfsprekend.
Wat Mariënstede betreft:
 een plaats waar prestatiedrang en –druk wegvallen.
Voor Mia en Ikzelf is het een oase van rust.
 een plaats waar iedereen belangrijk en evenwaardig
is.
 een plaats waar de voornaam nog gekend en
uitgesproken wordt.
 een plaats waar een gewone babbel nog mogelijk is.
Toevallige ontmoetingen krijgen er kansen.
 een open huis. Dat wij onze ‘Duurzame
Sneukelroute’ mogen starten vanuit ‘Château
Superette’ is een mooi voorbeeld.
Wij krijgen als vrijwilliger zoveel waardering, mogen
levenservaringen delen en genieten van deugddoende
ontmoetingen, dat wij dit vrijwilligerswerk niet meer
willen missen.
Wij kunnen veel mensen dit vrijwilligerswerk
aanbevelen, wetende dat sommigen nog een aantal
drempels zullen moeten overwinnen.
Voor mij was en is het mogen meewerken aan het
project ‘Ik Wil Erbij!’ en de ontmoetingen in het project
‘Hart Voor Handicap’ heel mooie ervaringen geweest.
Het zoeken van een ontmoetingsplaats en het succes
van het ‘Het Boothuis’ zijn beklijvende ervaringen.
Paul Vanrenterghem en Mia Ghekiere
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Vrijwilliger = vrijwillig iemand helpen, samen iets doen.
Naast mijn dagtaak zocht ik nog iets om mijn dagen
zinvol te vullen...
Marienstede dichtbij huis in een bosrijke omgeving.
Marienstede waar men zich als vrijwilliger thuis voelt.
Samen werken in het atelier of het winkelke is uniek...
Een nieuwe wereld gaat voor hen en voor ons open.
Wij leren van de bewoners en zij leren van ons
Mooier kan het niet zijn he ???
Stien Verhalle

'opvang', maar nu in Mariënstede zie je haar echt open
bloeien.
De gebruikers worden gestimuleerd om hun talenten te
gebruiken en hiervoor wordt naar creatieve oplossingen
gezocht.
Toen ik op brugpensioen ging wilde ik iets doen met
mensen met een beperking omdat ik vind dat ze
meestal heel moedig in het leven staan.

Er wordt niet berust ,maar voortdurend wordt er
gezocht naar vernieuwing om nog meer kwaliteit te
kunnen bieden.

Dadizele was dichtbij, en gezien ik graag biologisch
tuinier en gemerkt had dat hier ook zo gewerkt werd (in
die prachtige omgeving), deed me voor Mariënstede
kiezen.

Mariënstede is geen eiland, maar is verbonden met de
ruime omgeving. Integratie wordt bevorderd.

Al vlug mocht ik ervaren dat de visie van Mariënstede
(verwoord in het boek van Hilde) geen dode letter is!

Als vrijwilliger krijg je ook inspraak en ervaar je
dankbaarheid

Mijn buurvrouw Christine Vanneste is daar o.m. het
levend bewijs van, Al 64 jaar krijgt ze allerhande

Dat allemaal zorgt er voor dat ik er mij goed bij voel!

De gebruikers staan centraal!

Magda Demeyere
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Ik werk al 22 jaar met veel liefde en goesting in
Mariënstede. De eerste 11 jaar werkte ik als
begeleidster in de woondienst, maar toen dat voor mij
niet meer haalbaar bleek, kreeg ik de kans om in het
onthaal aan de slag te gaan. Ik ben nog altijd heel
dankbaar voor die gekregen kans. Met veel geduld
hebben mijn collega’s mij de job aangeleerd en ik kan
zeggen : ik leer nog elke dag bij. Ik heb nog altijd veel
contact met de gebruikers en de ouders. Ik krijg kansen
om mijn talenten te ontplooien in een job met veel
afwisseling. Ik hoop hier nog vele jaren te kunnen
blijven.
Ann

‘leefgroepwerking’ gekozen om later voor mensen met
een beperking te werken. Nadat ze haar diploma in
handen kreeg, solliciteerde ze bij Mariënstede
waardoor dit de enigste voorziening was waar ze de
voorbije 20 jaar heeft gewerkt. Maar je merkt wel aan
Friedel dat ze haar liefde en passie deelt zowel met de
gebruikers als met de begeleiders.
Toen Friedel nog studeerde deed ze op verschillende
plaatsen stage, namelijk: ze deed stage in rusthuizen,
kinderopvangen en voorzieningen voor mensen met
een beperking. In de vakanties deed Friedel
verschillende vakantiejobs en dit is heel anders dan de
job die ze nu uitoefent! Als vakantiejob werkte ze in de
horeca of verkoop.
Als laatste vroeg ik aan Friedel wat haar hobby’s zijn. Ze
glimlachte er meteen bij toen ik het vroeg, ze zei
meteen dat ze heel hard kan genieten van een
wandeling. Ze zei dat ze de smaak te pakken had
gekregen door te gaan wandelen met de hond en de
kinderen. Als 2e hobby zei ze dat ze heel graag aan yoga
doet. ‘Het is heel rustig en ontspannend, maar toch nog
intensief!’: aldus de begeleidster Friedel.

De begeleidster Friedel is 41 jaar en werkt al 20 jaar in
Mariënstede. De eerste 20 jaar werkte Friedel in de
woondienst van Mariënstede, maar sinds januari 2018
werkt ze in het dagcentrum en voornamelijk in ‘De
renne’. Friedel vertelde dat de taken van de
woondienst hard verschillen met die van het
dagcentrum. In de woondienst was er meer sprake van
gevarieerde uren, meer verzorging, woonbegeleiding,
enz. Maar ze vertelde er wel bij dat ze dit met veel
plezier heeft gedaan!
Friedel heeft in het middelbaar verzorging gestudeerd,
na deze studies heeft ze bewust voor de richting
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Griet is 43 en is een van de enthousiaste begeleiders
hier in Mariënstede.
Na de opleiding orthopedagogie in de Ipsoc en een
korte ambitie om te werken in de Quick kwam ze hier
terecht.
Dit is ondertussen al 21 jaar geleden.
Je vindt Griet in de Renne, het soepatelier en ook
tijdens het snoezelen. Ook is ze aanwezig tijdens de
ateliervergadering en verzorgt ze de catering.
Vroeger vond je haar ook in het keukentje, de voeding
en de smak.
Wanneer Griet even tijd heeft, zal je haar creatief bezig
zien. Ze houdt ervan om eigen creaties te maken. Ze
doet dit zoveel met muziek, tijdens het tuinieren of bij
interieur vormgeving. Het schrijven van composities is
voor haar dus een eitje. Wie weet wordt ze wel ooit zo
bekend als Mozart of Beethoven…

Ik werk iets meer dan 5 jaar in het Kasteel; sinds een
jaar als coach van de bewoners. Samen met hun
aandachtsbegeleider volg ik alle levensdomeinen op,
van hun leefsituatie tot hun rolwagen, van hun reis tot
hun spraakcomputer. Die variatie zorgt ervoor dat het
nooit routine wordt, super!
Sibylle
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Doelgroepen

Woonondersteuning
Residentieel

46

Bruggensteun

23

Mentaal

33

27

11

MM

23

RTH

9

EM

13

Varia

3

PVF

26

RTH

6

Varia

1

Motorisch

15

Autisme

16

Psychisch

1

Totaal

+ 3 studenten 1d/w (PVB 07/2018)
Noodsituatie (2)

LM

PVF

Dagondersteuning
Atelierwerking

63

0

In totaal ondersteunden we op 31/12/2017 in Mariënstede 95 gebruikers,
daarvan werden 7 gebruikers zowel ondersteund in de atelierwerking als in
Bruggensteun;

95

Geslacht
Man

52

Vrouw

43
Totaal

95

Opname en vertrek
Opname

Vertrek

Woonondersteuning
Residentieel

3

Bruggensteun

5

3
PVF

1

RTH

2

PVF

0

3

RTH

2

Varia

1

Varia

0

PVF

2

PVF

2

RTH

3

RTH

0

Varia

0

Varia

0

Dagondersteuning
Atelierwerking

5

2

+ 3 studenten 1d/w
Noodsituatie (2)

0

1
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Leeftijd
Afdeling

Jongste

Oudste

Gemiddeld

residentieel

24

70

47,90

Bruggensteun

23

62

62,26

22

64

39,76

-

-

-

Woonondersteuning

Dagondersteuning
Atelierwerking
Noodsituatie

WOONONDERSTEUNING RESIDENTIEEL
Woonondersteuning residentieel
< 30

2

30-39

7

40-49

14

50-59

15

> 60

8
Totaal

< 30
4%

> 60
17%

30-39
15%

50-59
33%

40-49
31%

46

WOONONDERSTEUNING BRUGGENSTEUN
> 60
9%

Woonondersteuning Bruggensteun
< 30

5

30-39

3

40-49

10

50-59

3

> 60

2
Totaal

< 30
22%

50-59
13%

30-39
13%

40-49
43%

23

DAGONDERSTEUNING
> 60
12%

Dagondersteuning
< 30

11

30-39

8

40-49

4

50-59

6

> 60

4
Totaal

< 30
34%

50-59
18%

40-49
12%
30-39
24%

33
23

Aantal personeelsleden op 31/12/2017
2015

2016

2017

Voltijds

30*

28*

24*

Deeltijds

38

41

46

Totaal

68

69

70

Voltijds equivalent

47,48

47,34

47,31

Gemiddelde leeftijd

43,20

42,50

43,30

* waarvan 10 werknemers in landingsbaan of progressieve tewerkstelling

Activiteit

Uren/jaar
2015

2016

2017

Weekend-koken

370

402

582

Klusjes

1654

1611

1532

Wereldwinkel

237

360

227

Uitstappen

170

177

267

Vervoer

1568

1561

1806

VLOD– of VSPW-cursisten

576

885

875

Joka-kamp

230

230

135

Atelierhulp

763

824

933

Koor

12

13

12

Post

45

51

Feesten

272

435

Allerlei (o.a. post, feesten, film, foto, …)
Totaal

630
5897

6549

6999

Deze getallen zijn gebaseerd op de tabellen van Kristin en Hilde.
Wat niet opgenomen is:
 Het vrijwilligerswerk binnen Bruggensteun.
 De spontane bezoekjes van verscheidene vrijwilligers aan bewoners.
 De uren dat vrijwilligers er gewoon zijn voor bewoners (Paul & Mia, Lieve & Geert, Alma, ... voor Frederik, Lie en Magda
voor Colette, …)
 De uren die men vergeet te noteren
 De inzet van de werkbegeleiders voor begeleid werk
 Buddy’s Marnix Lefevere (getuigenissen scholen)
 Acties voor de ‘Warmste Week’
 ...
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Het zit in de genen van vzw Mariënstede om buurtgericht te werken.
“Mensen zien vanuit hun talenten en ook de opportuniteiten van de buurt kennen”
Als je deze verbindt kom je tot een ‘warme buurt’. Deze ervaring hebben we de laatste 15 jaar opgedaan. Het geeft
zoveel energie en dynamiek en brengt je tot Mariënstede [logo] “als kleurrijk plekje van warmte en ontmoeting”.
De valkuil was dat er in de gemeente naar ons werd gekeken om dit community-verhaal te schrijven. We hebben
ondertussen geleerd dat het een co-creatief-proces is van samenwerking, verschillende partners zoeken en
voortdurend win-win situaties creëren.
We zetten ons in om warme buurten te realiseren voor iedereen.
Uiteraard gaan we ons focussen op de meest kwetsbare personen en zorgbehoevenden. Maar we blijven overtuigd
van het idee ‘verscheidenheid is de rijkdom, verbondenheid is de warmte’.

Er is iets in beweging gezet in de gemeente … talenten inzetten en zorg dragen voor elkaar. De tijd is rijp voor een
nieuw project.
We geloven dat mensen met een beperking kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving met weinig
professionele (= betaalde) middelen. Minister Vandeurzen gelooft in ons en beloont het idee ‘Bruggensteun’.
Waar we aanvankelijk 5 personen met beperking wilden bereiken ondersteunt de dienst vandaag meer dan 20
mensen met 1 voltijds personeelslid. De steungroep rond de persoon in samenwerking met 1e lijnsdiensten,
vrijwilligers, buren, vrienden en familie vormen een sterke groep.
Wij (= professionelen) moeten toegeven dat we misschien ‘te veel zorg’ geven in residentiële settings. Het adagio
‘gewoon waar kan, speciaal als het moet’ is hier op zijn plaats.
Als je anders (= naar buiten toe) werkt met mensen met een beperking kom je naast vrienden, buren … ook andere
zorgactoren tegen. Je ontdekt elkaar en ziet dat er zoveel samen kan gebeuren. Je gaat voor een sterk
gemeenschappelijk, gedragen verhaal. Je creëert een ‘vergemeenschappelijking’.

Onze positieve ervaring met Bruggensteun doet ons verder denken én dromen.
We bundelen de krachten in de lokale regio en het startschot is gegeven voor ‘Dadizele : warm dorp in zicht’.
‘Warm Dorp’ is een initiatief van OCMW Moorslede, WZC Maria’s Rustoord en Welzijnsschakels Komma en
Mariënstede, in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
Drie acties zijn we aan het realiseren, nl.
- sociaal restaurant : we bereiken een 10-tal personen.
- laagdrempelige ontmoetingsruimte : we bereiken een 20-tal mensen elke
maandagnamiddag. Dit wordt volledig gerund door vrijwilligers.
- verbindende activiteiten : samen met verenigingen organiseren we minimaal 10
activiteiten waarbij ONTMOETING centraal staat (o.a. plantenruilbeurs – nachtfilm i.s.m.
Gezinsbond, …)
Samenwerken doet ons ‘ontschotten’ … we komen tot een gemeenschappelijke taal, nl. ‘kwetsbare’ personen.
Samenwerken brengt ons tot een gemeenschappelijke visie van een buurtgerichte werking.
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Eens een gemeenschappelijke taal kan je een gemeenschappelijke droom realiseren, nl. een ‘actief zorgzame buurt’.
Vrijwilligers ‘pur sang’ van Welzijnsschakels, ambtenaren van het Sociaal Huis, personeel van WZC en Mariënstede
… allemaal hebben we ons vroeger en huidig verhaal. Als we dat een beetje loslaten en naar elkaars talenten kijken
… dan kunnen we ver geraken.

“We gaan langzaam … omdat we ver zullen gaan” (Indignados)
We hebben verdere ambities (dromen) …
- Zo willen we het sociaal restaurant uitbreiden van één naar meerdere dagen per week. Letterlijk en
figuurlijk ‘warme’ maaltijden.
- De laagdrempelige ontmoetingsruimte willen we meer openhouden. De donderdagnamiddag staat in de
startblokken. We zoeken ook naar andere ‘warme’ plekken in het dorp.
- Verder willen we het lokale beleid bewust maken om verder te investeren in een warme buurt? De kans zit
erin dat we in de toekomst kunnen verhuizen naar het oude gemeentehuis. Deze plek heeft een betere
ligging en door zijn grootte meer mogelijkheden voor de toekomst.
- Momenteel werkt een halftijdse kracht in het project warme buurt. Ze wordt betaald vanuit de middelen
van het impulsfonds en dit stopt eind 2017. We doen ons best om een halftijdse kracht vanuit het lokaal
beleid te voorzien. Met een betere uitvalsbasis (= oud gemeentehuis) en een vaste kracht (= vanuit de
gemeente) zouden we er een duurzaam verhaal kunnen van maken.
- We inventariseren ook andere locaties waar spontaan warme ontmoetingen aanwezig zijn !
- We starten om onderlinge burenhulp te stimuleren. We werken hiervoor met ‘buurtkaarten’. Wie een
vraag heeft of iets wil doen kan dit kenbaar maken door een kaartje aan het venster te hangen. We starten
als testcase in één straat en breiden dit bij succes uit.
- We breiden onze samenwerking verder uit over de verenigingen van Dadizele en hebben speciaal oog voor
ouderen (OKRA, …)
Een actief Mariënstede … verder includeren, ontschotten en sociaal ondernemen
Ook vanuit Mariënstede dragen we ons steentje bij.
We zoeken verdere raakpunten met de lokale omgeving.
Dit zijn nog eens ‘andere’ locaties (= plekken) van ‘warme’ ontmoeting (een verschil met het klassieke, lokale
dienstencentrum). Hieruit ontstaan vele win-win situaties. We brengen de buurt IN de voorziening.
NIEUWE ACTIES :
- Château Superette : de andere buurtwinkel met tijd voor u. Onze winkel wordt uitgebreid tot een
conceptwinkel waar lokale producten, e.a. te koop zijn. We bieden er ook een broodje, koffie, ijs, … aan.
Een warm ontmoetingsplekje !
We werken er samen met de lokale landbouw, VVV en andere zorgactoren.
- HIP Terrasje : de zondagnamiddag houden onze gebruikers een eigenzinnig plekje (terrasje) in het park
open waar je iets kan nuttigen. Mensen met een beperking tonen hun talenten ... een warm, lokaal
verhaal.
- Kamishibai : via het Japans verteltheatertje brengen onze gebruikers een eigen gemaakt verhaal aan jonge
kinderen en senioren (WZC). Een ‘warm’ talent verspreid over generaties heen.
- Teamwork@Mariënstede : bedrijven e.a. kunnen bij ons een teamdag houden en onze gebruikers
verzorgen de rondleiding en catering. Verbinding profit-non-profit.
- Dorpsbioscoop : we verbouwen het conciërgehuis op ons domein tot de kleinste cinemazaal van
Vlaanderen. Vrijwilligers houden het open. Het is het openstellen van een Mariënstede-locatie aan de
bredere gemeenschap met vele mogelijkheden. Een ideale verbinder met verenigingen.

27

|

|
28

|

29

|

|
30

|

31

32

33

34

35

Mariënstede vzw
Remi Dewittestraat 6—8890 Dadizele
Tel. 056-50 94 13
www.marienstede.be—www.facebook.com/MarienstedeVzw
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