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Voorwoord

Veel nieuw volk in Oikonde dit jaar.
In 2018 is er weer veel gebeurd en bewogen in Oikonde. Heel ﬁjne dingen maar
soms ook vervelende dingen.
Zo was 2018 het jaar waarin er nogal wat begeleiders ziek werden en een tijdje
thuis moesten blijven. De ene begeleider was voor korte tijd ziek, anderen
moesten langer thuis blijven.
De andere begeleiders hebben heel hard hun best gedaan om alle cliënten zo
goed mogelijk verder te helpen. Oikonde heeft ook nieuwe begeleiders aangeworven, interims die een tijdje op Oikonde komen werken tot de andere begeleiders weer terug op post zijn.
De interims zijn jonge mensen. Dat is ﬁjn want die brengen ook jonge ideeën
mee naar Oikonde. Ook zij hebben heel hard gewerkt. Ze moesten heel snel
Oikonde leren kennen en ook heel snel veel cliënten leren kennen. We deden
erg ons best om alles goed op te lossen maar we beseﬀen dat dit voor
sommigen onder jullie ook heel lastig is geweest. Altijd moeten gewoon worden
aan nieuwe begeleiders is niet ﬁjn! We hopen dan ook, samen met jullie, dat
2019 op dat vlak beter wordt dan 2018.
Dank je wel voor al het geduld dat jullie hebben gehad!
Leen
Directeur
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Hoe is het met de projecten in

Oikonde?
In 2017 startte Oikonde drie nieuwe projecten.
Hoe is het daar ondertussen mee?

Therapie
Ondertussen zijn er al 11 mensen die bij Oikonde in therapie zijn of in
therapie zijn geweest. Soms waren er ook gesprekken met het netwerk
van deze cliënten. Er zijn nog 4 mensen die ook willen starten, maar nog
even moeten wachten tot we weer plaats hebben.
Besluit: Alles goed met het project Therapie!

Vrije tijd: we zetten de Geraniums buiten
Het huis Keizerstraat 19 in Mechelen hebben we een jaar gebruikt om er
samen met cliënten dagactiviteiten te doen.
Tegelijk konden mensen die er passeerden iets komen drinken. We
verkochten er zelfgemaakte productjes en organiseerden in december
2017 een heel ﬁjne kerstmarkt.
Het was gezellig in de Keizerstraat 19. Zowel de cliënten als de
bezoekers kwamen er graag. En toch hebben we onze dagactiviteiten in
oktober 2018 moeten stopzetten.
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We hadden te weinig betalende cliënten om de kosten van de begeleiders en de huur van het huis te kunnen betalen. Jammer! We blijven
met Oikonde wel verder vrijetijdsactiviteiten organiseren.
Daarover horen jullie later nog wel meer.
Besluit: In de Keizerstraat 19 zijn geen activiteiten meer. Oikonde
organiseert in de toekomst nog wel vrijetijdsactivteiten voor cliënten.

Ouderen
Omdat er heel veel oude mensen
zijn die, net zoals mensen met een
beperking, soms hulp nodig hebben
om zelfstandig te kunnen
wonen, startte Oikonde het project
‘ouderen’. In dit project willen we
voor oude mensen doen wat we
ook al doen voor mensen met een
beperking.
Op dit moment loopt dit project
enkel in Lier. De eerste cliënten
kwamen vlot binnen.
Besluit: Het project ouderen komt
goed op gang in Lier.
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In juli 2015 ging ik met mijn sportclub
‘AVALYMPICS’ naar Los Angeles in
Amerika. We gingen daar ﬁetsen op de
Special Olympics.
We waren met 3 ﬁetsers van onze
ploeg en in totaal waren we met 6
Belgische ﬁetsers!
De hele Belgische ploeg bestond uit
wel 150 deelnemers en medewerkers.
Ik won er 3 medailles. Ik haalde de 4de
plaats op de 5 kilometer, 4de plaats op
de 10 kilometer en de 6de plaats op de
tijdrit. Iets om ﬁer op te zijn!
In maart 2019 ga ik opnieuw als
ﬁetser meedoen aan de Special
Olympics en dit keer vindt het plaats in
Abu Dhabi.
Als ik terug ben, zal ik jullie zeker iets
laten weten hoe het is gegaan!
Ils Broos
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De Special Olympics gaan door van 14 tot en
met 21 maart 2019 in Abu Dhabi. Abu Dhabi
ligt in de Arabische wereld, 6 uur vliegen
vanuit Brussel. Er doen in totaal 7000
sporters mee vanuit 170 landen. Er zijn 114
Belgische deelnemers.

ACTIE VOOR DE DEUR VAN

MINISTER

VANDEURZEN
Mensen moeten alsmaar langer wachten op
hun persoonsvolgend budget. Sommigen
vragen zich af of ze het ooit nog wel gaan
krijgen. Mensen met een lichte beperking
krijgen dikwijls geen budget of een veel te laag
budget.
De diensten ‘begeleid wonen’ vinden dat niet
rechtvaardig. Daarom stapten ze op 20
november naar het kabinet van minister
Vandeurzen. Oikonde was er ook bij.
Wat vinden jullie trouwens van onze nieuwe
Oikonde-vestjes?
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PHILIP SCHREEF EEN BRIEF AAN

MINISTER

VANDEURZEN
Philip is cliënt van Oikonde. Hij wacht op een hoger budget en zou dan graag
bij zijn vriendin gaan wonen. Hij stuurde een brief naar minister Vandeurzen,
omdat ook hij zijn beklag wou doen over de persoonsvolgende ﬁnanciering.

Geachte Heer Vandeurzen,
Heb eventjes nota van ‘Perspectief 2020’ gedownload en heb toch helaas wat
vragen erbij.
Mensen met een beperking tellen gewoon niet meer mee. Voorzieningen moeten hun budget halen en draaien met een minimumdienst qua integratie van
de personen met een beperking.
Deze personen moeten maar meedraaien met de gewone maatschappij, maar
bijna niemand trekt er zich van aan dat deze mensen de gewone maatschappij
niet meer kunnen volgen.
Het budget laat het niet toe om van alles te kunnen doen wat betreft het
gewone leven. Wat betreft lief hebben van een persoon met een beperking
trekken jullie daar zich helemaal niets van aan.
Begrip krijgen rondom iemand lief hebben, moet maar zoveel mogelijk vermeden worden.
Alle voorzieningen besparen op hun personeel, omdat U dit ingevoerd heeft.
Besparen tot en met. En de rijke bevolking krijgt meer en meer voorrang. De
armere bevolking (mensen met een beperking) moeten maar zien dat ze hun
plan trekken. Een woning of appartement kopen zit er voor hen niet in omdat
het niet meer betaalbaar is. Is dit zo dat U zo omgaat met deze personen?
Wat betreft professionele ondersteuning, is het een ramp geworden. Zoveel
mogelijk mensen met een beperking ergens zetten en één of twee begeleiders
aanwezig? Noemt U dit professionele ondersteuning? Belachelijk.
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Vraaggestuurde zorg is er gewoon niet.
Mensen met een beperking mogen elkaar niet lief hebben, dat voel ik al lang.
Maar wat als er toch sprake is van liefde? Deze mensen hebben ook gevoelens
en emoties, net zoals U. Maar blijkbaar is daar niet aan gedacht. Hoe moeten
deze elkaar ontmoeten? Nooit of bijna nooit. U denkt waarschijnlijk ‘trekt Uw
plan’. Zolang U maar een heel goed inkomen hebt, en zoveel mogelijk mandaten kunt doen, is dat ok voor U. Maar voor mensen met een beperking die
elkaar lief hebben, kan er bijna geen sprake zijn om elkaar regelmatig te zien.
Wat betreft ‘Open Plaatsen’ voor zorginstellingen hebt U dit laten verdwijnen.
Er zijn geen wachtlijsten meer maar in de plaats is er nu gekomen ‘om het meest
budget’. Dat vind ik ervan. Meer en meer bestaan er CVO’s en personen met
een beperking moeten aandelen kopen om in die voorziening te wonen of naar
het dagcentrum te gaan. Is dit dan de bedoeling? Dacht van niet maar blijkbaar
is dit meer en meer het geval.
Vroeger toen dit nog niet bestond, was de wachtlijst groot maar de voorzieningen hielden er rekening mee dat personen met een beperking de nodige
zorg kregen en personen met een beperking regelmatig konden ontmoeten
om elkaar lief te hebben, wat absoluut nu niet meer het geval is. Nu moeten
ze maar hun plan trekken. En zien of er nog genoeg budget is voor liefde en
vreugde. Elkaar ondersteunen met kracht en moed.
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Paula en Louis organiseerden in de
zomer opnieuw een uitstap voor de
cliënten van Oikonde . Deze keer
trokken ze naar de Biesbosch. De
Biesbosch is een natuurpark in
Nederland met daarin een museum
dat laat zien hoe de mensen vroeger
leefden.
Een beetje zoals Bokrijk dus.
34 mensen hadden zich ingeschreven.
Enkelen kwamen niet opdagen en dat
was spijtig want het was een topdag.
We hebben niet anders gehoord dan
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tevreden mensen. De busreis, het
museumbezoek, het middagmaal, de
boottocht... Het was allemaal tip top
in orde.
Dank je wel Louis en Paula voor de
organisatie! Ook van harte dank aan
Marina die de reis samen met Paula
en Louis begeleidde.
En het goede nieuws is: Louis en
Paula willen volgende zomer nog zo’n
busreis organiseren! Jullie horen er
nog van.

INFORMATIEVEILIGHEID
IN OIKONDE
Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we in Oikonde veel weten van onze cliënten.
Sinds 25 mei van dit jaar, moet iedere
organisatie die dit soort van gegevens
verzamelt, in orde zijn met de Europese
wetgeving.

BIJVOORBEELD
•

Naam, adres, telefoonnummer, emailadres...
Hebben we nodig
om jullie te kunnen
bereiken.

•

Als we mensen uit
jullie netwerk moeten
contacteren, hebben
we ook hun gegevens
nodig.

•

Jullie Rijksregisternummer moeten we
weten want dat moeten we bijvoorbeeld
doorgeven aan het
VAPH.

•

Alles wat de begeleiders samen met
jullie bespreken, moet
natuurlijk ook
bijgehouden worden.
Dat is nodig om op te
volgen wat we doen.
De begeleider die moet
inspringen als jouw
begeleider ziek of met
vakantie is, kan dan ook
gemakkelijk zien wat er
allemaal is gebeurd en
nog moet gebeuren.

Wat wil dit zeggen?
1

Oikonde mag alleen maar de gegevens
verzamelen die nodig zijn om ons werk te
kunnen doen.
Andere gegevens mogen enkel
verzameld worden als jullie daarmee
akkoord zijn. Dat is de reden waarom we
aan iedereen die bij Oikonde in begeleiding
komt, vragen of we foto’s van jullie mogen
gebruiken voor de website , facebook, of
de nieuwsbrief. Als jullie dat niet willen,
gebruiken we jullie foto’s niet. Heb je eerst
je toestemming gegeven, maar vind je dat
achteraf toch niet zo’n goed idee? Dan
mag je dat altijd laten weten aan je begeleider en gebruiken we van jou geen foto’s
meer .

2

Gegevens mogen alleen maar bijgehouden
worden zolang we ze nodig hebben.
In Oikonde hebben we daarom afgesproken dat de gegevens van cliënten niet
langer dan 5 jaar worden bijgehouden.
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Ook dat is in orde bij Oikonde. Onze computers zijn heel goed beveiligd en we zorgen dat er geen papieren rondslingeren die
niet bestemd zijn voor andermans ogen.
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Iedereen mag weten welke gegevens van
hem of van haar bijgehouden worden en
wie deze gegevens kan zien.
Als jullie meer willen weten over jullie dossier of vragen hebben over hoe
Oikonde omgaat met jullie gegevens, kan
je altijd contact nemen met je begeleider.
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Oikonde gaat bootje varen...wie wilt mee?

Alles moet achter slot en grendel zodat
niemand van buitenaf aan die gegevens
kan.

BOOTJE VAREN IN LIER

3

Met deze zin werd er een nieuwe
uitstap gelanceerd voor de cliënten
van Lier. En het bleek een succes. 22
cliënten, of familie van, en 3 begeleiders verzamelden 12 oktober aan de
Zimmertoren. Dat bleek de perfecte
dag te zijn, want de zon was ook van
de partij.
Samen trokken ze naar de Jan
Hendrickx-steiger, waar de kapitein
hen stond op te wachten. Met een
bootje vol geladen, vertrok het
gezelschap voor een tochtje op de
Nete, dwars door Lier.
Al snel bleek de kapitein de nodige
kennis én humor bij te hebben, waardoor het een zeer aangename, leuke
en leerrijke tocht was. Hij vertelde
een stukje geschiedenis van Lier bij de
oude gebouwen aan de kant van de
Nete. Gelukkig stond de fontein aan
de Vismarkt niet op. Anders had de

kapitein, naar eigen zeggen, er zeker
een douche gaan nemen.
Na deze gezellige tocht meerde de
boot aan en zetten we opnieuw voet
aan wal. De zon was nog steeds aardig
van de partij dus besloten we om
richting Zimmerplein te trekken en
daar een terrasje in beslag te nemen.
De meeste mensen sloten aan en zo
konden we een gezellige namiddag afsluiten in het zonnetje met een lekker
drankje erbij. Wat moet een mens nog
meer hebben?
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Katleen Struyf werkte een tijdje voor Oikonde in Geranium. Katleen kan heel
goed tekenen. Ze maakte van al de mensen die op dat moment in Oikonde
werkten een leuke tekening. Ze zijn zo leuk dat we ze jullie graag tonen. We
zetten er ineens de namen bij zodat jullie niet hoeven te zoeken wie wie is.
Hieronder kunnen jullie al een eerste deel van deze tekeningen ontdekken, de
anderen volgen in de volgende Oiko-nieuws.
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DE CREATIEVE HOBBY’S
VAN BIANCA
Bianca Bruyninckx is een creatieve duizendpoot.
Al van jongs af aan leerde ze breien van haar
mama. ‘Mama leerde me rechts en averechts
breien. Ik maak sjaals en gewoon dingen waar ik
zin in heb.’ Het breien is ze nooit verleerd en doet
ze nog geregeld. Tot voor kort breide ze nog sjaals
voor Geranium.
Later op school heeft ze leren stikken. Ze heeft
zelfs haar eigen stikmachine. Broeken inkorten
doet ze dus zelf. Van zodra iemand de lengte
heeft afgespeld, weet Bianca er wel weg mee. Op
dit moment is ze in Willekom de kerstmarkt mee
aan het voorbereiden. Ze stikt er de zakjes voor
de potpourri, helemaal alleen.
Bianca leert zichzelf ook dingen aan. Ze maakt
patronen op tafellakens, maar dat is naar eigen
zeggen al een tijdje geleden. Toch weet ze exact
waar ze nog eentje kan vinden. ‘Op een dag heb
ik mij aan tafel gezet en ben er gewoon aan begonnen. Op de duur kon ik het.’ Straf, zo zonder
voorbeeld.
Sinds kort is Bianca ook aan het leren haken,
maar dat blijkt toch niet zo makkelijk te zijn. Al
is Bianca geen opgever. Ze zal het wel kunnen,
binnenkort.
Naast alle garen en bollen wol, weet Bianca ook
weg met woordzoekers, kleurboeken en puzzels.
‘Ik denk dat ik al honderden puzzels heb gemaakt
in mijn leven’, zegt ze zelf. Standaard maakt ze er
van 1000 stukjes, maar tegenwoordig durven er
al wel eens van 2000 stukjes tussen zitten.
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VRIJETIJDSKRIEBELS
De Katholieke Vereniging Gehandicapten
MET
organiseert vrijetijdsactiviteiten voor personen

met een beperking. De activiteiten gaan door in
de regio Antwerpen-Lier-Mechelen. Dat maakt
het interessant voor cliënten van Oikonde die op
zoek zijn naar leuke activiteiten dicht bij huis.

Wat organiseren ze zoal?
Voor de ﬁlmliefhebbers
organiseren ze ‘Thursday@the
movie!’ Dat betekent dat ze
iedere maand op een
donderdagavond samen naar
de ﬁlm gaan in de bioscoop. Ze
wisselen af tussen de bioscoop
in Antwerpen (UGC) en de
bioscoop in Mechelen .
Op 31 januari, 28 maart, 23
mei gaan ze naar de bioscoop
in Mechelen. Op 28 februari,
18 april, 27 juni gaan ze naar de
bioscoop in Antwerpen.
Ze gaan ook bowlen in Putte,
zwemmen in Antwerpen,
organiseren yoga in Mortsel en
Antwerpen en maken samen bijv.
kerstkaarten. Heel veel
verschillende dingen dus.
Soms organiseren ze een uitstap.
Zo gingen ze op 15 december
naar Winterland in Hasselt.

Kan iedereen mee doen?
Als je graag mee wil doen met deze
activiteiten, vraagt KVG om van hen lid
te worden. Als je lid wordt, dan ben je
ook verzekerd moest er iets gebeuren
tijdens een activiteit.

Wat kost het?
Lid worden van KVG kost 24 euro per
jaar.
De kosten voor de activiteiten liggen
laag. Voor de ﬁlm betaal je 7,5 euro (ﬁlm
en begeleiding inbegrepen). Een
avondje kerstkaarten maken kost 3 euro.
De uitstap naar winterland kostte 10
euro (+ zakcentje om iets te eten en te
drinken) Als je hulp nodig hebt bij het
zoeken naar een leuke hobby of activiteit
in je vrijetijd en je wordt lid van KVG, kan
je gratis beroep doen op de
vrijetijdswerkers van KVG. Zij helpen je
dan bij het zoeken naar een geschikte
vrijetijdsbesteding voor jou.

Wil je graag hun boekje? Iedereen die dat wil, kan vragen om het activiteitenboekje ‘Vrijetijdskriebels’ te ontvangen. Het verschijnt om de 2 maanden en geeft
een overzicht van de komende activiteiten.
Om het boekje te ontvangen, neem je contact met de vrijetijdswerkers van KVG
INFO OP DE VOLGENDE PAGINA
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Informatie
Gerda Boey - Bjorn De Waele
KVG Vrijetijdswerking
Stenenbrug 96
2140 Borgerhout

Aan deze nieuwsbrief
hebben meegewerkt:
Wim Vennekes, Linda Op de
Beeck, Rick Sermeus, Dimitri
Vanderdonckt, Christel
Verlinden, Birte, Zoë en Lut.

03/235.85.57 - 0472.61.43.46
Vrijetijd.antwerpen@kvg.be
Ze hebben ook een website waar je al
hun activiteiten kan terug vinden :
www.kvg-antwerpenmechelen.be

ZOEK DE 12 VERSCHILLEN
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OPENINGSUREN
MAANDAG

09:00 - 12:30

DINSDAG

13:00 - 17:00

WOENSDAG

09:00 - 12:30

DONDERDAG

13:00 - 17:00

VRIJDAG

09:00 - 12:30

ZATERDAG

GESLOTEN

ZONDAG

GESLOTEN

Daarnaast kan je ook een afspraak maken en kan je je begeleider/ster tijdens de werkuren bellen op
hun gsm.

SLUITINGSDAGEN
MAANDAG 22 april

PAASMAANDAG

WOENSDAG 1 mei

DAG VAN DE ARBEID

DONDERDAG 30 mei
VRIJDAG 31 mei
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OH HEMELVAART
BRUGDAG

DONDERDAG 15 augustus
VRIJDAG 16 augustus
VRIJDAG 1 november
MAANDAG 11 november

OLV HEMELVAART
BRUGDAG
ALLERHEILIGEN
WAPENSTILSTAND

MAANDAG 10 juni

PINKSTERMAANDAG

WOENSDAG 25 december

KERSTDAG

DONDERDAG 11 juli

VLAAMSE FEESTDAG

DONDERDAG 26 december

TWEEDE KERSTDAG

