En toen werd het zomer…
Officieel toch. Mijn natte tuinstoelen vertellen iets anders.
Tijd om wat zelfgemaakte zonnestralen in uw huiskamer te gooien, zo net voor de
grote vakantie.
Als ik immers weer alle activiteiten en evenementen zie, die de laatste maanden
plaatsvonden in Den Brand, wordt het meteen zonniger en wordt iedereen goedgezind .
Uiteindelijk blijft dat dag na dag het grote doel van het hele Team Den Brand: een
thuis geven aan onze Gebruikers door dag en nacht zorg, begeleiding en ontspanning
te bieden. Daar slagen al onze projectteams elke keer opnieuw in.
Op de achtergrond van al die dagelijkse bezigheden speelt natuurlijk de grote hervorming die nu echt wel zeer concreet wordt. Het waren intensieve weken voor onze
teams om in opdracht van de overheid iedere Gebruiker in te schalen (waarvoor hartelijke dank). In het najaar zal iedere Gebruiker immers zijn persoonlijk budget
worden toegewezen. Vanaf 2017 zal iedereen daar zorg en begeleiding mee kunnen
inkopen naar behoefte. Op de recente Brandavond in Thomas More in Geel over de
PersoonsVolgende Financiering bleek dat familie en ouders nog met heel wat vragen
zitten. Waar nodig en mogelijk staat de directie en het pedagogisch-sociaal team
steeds tot uw dienst voor verdere verduidelijkingen.
We proberen ook op allerlei manieren dichter en vaker tot bij u te komen. Velen
volgen ons reeds op Facebook, Brandalarm komt nu elk seizoen, tweemaal per jaar
organiseren we een Brandavond voor familie en sinds enkele weken is ook onze nieuwe website online, waar we u zo volledig mogelijk informeren over Den Brand
(www.denbrand.be).
Sinds vorig nummer van Brandalarm willen we ook telkens twee projecten uit Mol,
Herentals of Lier meer in het zonnetje zetten. Wie er woont, wie de begeleiders
zijn, wat ze allemaal doen. Je leest het allemaal hier in dit nummer van Brandalarm.
Neem gerust je tijd (bv op een dag dat je iets anders wil dan voetbal op tv) om een
stevige hap uit deze “Brandalarm” te lezen.
Denk zeker aan ons Moederdagontbijt en maak er een fijne zomer van!
Tot binnenkort, tot bij Den Brand,
Jo Stas, Algemeen Directeur
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EVENEMENTEN
17 april 2016 – Italiaans Festijn Mol
Op zondag 17 april
vond ons jaarlijks Italiaans Festijn weer
plaats. Met meer dan
570 eters was ook deze editie weer een
groot succes! We hopen jullie volgend jaar
terug te mogen verwelkomen!
26 mei – 12 juni 2016 – Brandschoon
De kunstwerken die onze bewoners in de
Academie voor Beeldende Kunsten in Mol
gemaakt hebben, werden van 28 mei tem
12 juni 2016 tentoongesteld in 't Kristallijn in Mol. Het is elk jaar weer de
moeite om het artistiek talent van onze
bewoners te komen bewonderen!
27 mei 2016 – Avondmarkt Mol-Ginderbuiten
Op vrijdag 27 mei 2016 stond de
ploeg (begeleiders en bewoners)
van Brand 1 met een mooi versierde stand op de Avondmarkt in MolGinderbuiten. Men kon er kennismaken met Den Brand, er stonden
handgemaakte voorwerpen die de
bewoners in de Atelier gemaakt
hadden en je kon een gratis moederdagontbijt winnen!
11 – 12 juni 2016 – Atelier Mol – Open Kunstatelierroute
Op 11 en 12 juni zette de Atelier van Mol zijn deuren wagenwijd open voor de Open
Kunstatelierroute. Onze bewoners demonstreren hoe zij juwelen, naaiwerkjes, decoratie-artikelen, … maken! Heb je de opendeurdag gemist maar wil je toch een
kijkje komen nemen? Geen probleem, contacteer ons (tel Atelier Mol: 014 32 21 09).
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15 augustus 2016 – Moederdagontbijt Mol/Herentals
Het is weer bijna zover: maandag 15 augustus 2016 is
het Moederdag en worden al onze lieve mama's verwend!
Wat is er leuker dan met z’n allen te genieten van een
lekker ontbijt? Een overheerlijk ontbijt dat 's morgens
aan huis wordt geleverd en waarvan de opbrengst naar de
bewoners van Den Brand gaat, zodat zij een fantastische
reis kunnen maken! Dus, maak het jezelf gemakkelijk en
je (schoon)moeder blij, en bestel ons uitgebreide moederdagontbijt (prijs: 13 € pp). Bestellen kan via mail naar
marleen.jordens@denbrand.be.

8 oktober 2016 – Kienavond Mol
Zaterdag 8 oktober 2016 organiseert Den Brand voor
de allereerste keer een KIENavond. Deze gaat door in
de vakschool (Technisch Intstituut Sint-Paulus, Kruisven 25) in Mol. We voorzien een aantrekkelijke prijzentafel, hoofdprijzen van 1 000 € en 500 € en prijzen
voor links en rechts! Kom zeker samen met vrienden en
familie meekienen! De kienavond start om 20u (deuren
open om 18u).

UITSTAPPEN
22 april 2016 – Atelier Mol – Witte Mol Feesten
Op vrijdag 22 april 2016
gingen wij van de Atelier
in Mol mee feesten met
onze vrienden van de
Witte Mol, waar Yves
Segers kwam optreden.
Zoals je kan zien, als er
te feesten valt, staan we
op de eerste rij!
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29 april 2016 – Schoolstraat Herentals – Bloesemfeesten
De bewoners van de Schoolstraat
kijken elk jaar uit naar de laatste
vrijdag van april, want dan vinden
de Bloesemfeesten plaats. De Chiro van Zwijndrecht organiseert
dan het BEE Festival: een festival
voor andersvaliden, waar artiesten
als Sam Gooris, Lissa Lewis en
Yves Segers voor ambiance zorgen.
Zoals je kan zien, hebben de bewoners er met volle teugen van genoten.
13 mei 2016 – Schoolstraat
Herentals – Scherpenheuvel
Op vrijdag 13 mei zijn we naar
Scherpenheuvel geweest. Eerst
natuurlijk een kaarsje laten
branden, daarna waagden sommigen zich aan de volledige kruisweg! Bart vertelde ons dat er een
put was van wel 62m diep! Daar
moesten we toch ook eens naar
gaan kijken! Nadien was het tijd
om te smullen. Tot slot nog even
langs de kraampjes slenteren en
een mooi souveniertje kopen. Het
was een fijne uitstap waar we
allen van genoten hebben.
16 mei 2016 – Brand 1 – vissen
Op Pinkstermaandag
zijn we met de hele
bende gaan vissen aan
de visvijver in MolEzaart, waar deze
mooie groepsfoto genomen werd!
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21 april 2016 – Atelier Mol - Schapenhof
We zijn met de bus naar het Schapenhof in Rijkevorsel gereden. Bij aankomst zijn we direct naar de schapen gaan kijken,
waarna een rondleiding en spelletjes (bal in ton stampen, namaak
koeien melken, gocart rijden, schapen strelen, …) volgden. Daarna konden we even uitrusten terwijl we een toertje deden met
de huifkar (die achter een tractor hing). Nog even nakaarten bij een stukje taart en
het was tijd om naar huis te gaan. Het was heel fijn en zeker voor herhaling vatbaar!
18 mei 2016 – Atelier Herentals –
Boerenmarkt Kasterlee
Vanaf 18 mei staat onze Atelier in Herentals tweewekelijks op woensdag op
de Boerenmarkt in Kasterlee (enkel bij
droog weer). Kom dus zeker een kijkje
nemen aan onze stand op 13/07 –
27/07 – 10/08 of 24/08!
Dagcentrum en Nieuwbouw Herentals supporteren voor de Rode Duivels
Je kan er niet omheen, onze
Rode Duivels doen mee met het
EK. Wij van het Dagcentrum in
Herentals staan paraat om te
supporteren! Go Belgium Go!
Olé Olé, de Belgen hebben goed
gesjot. Dat vinden we wel top.
Wij - de mannen van de Nieuwbouw - waren erbij. Nu zijn we
allemaal heel blij! Hoera Hoera!
9 – 13 mei 2016 – Brand 3 – vakantie Weerterbergen (Weert – Nederland)
Maandag vertrokken we met de bus naar Weerterbergen in Weert (Nederland). Sportievelingen Ronny, Patrick en Sara reden er met de
fiets naartoe (zo’n 60 km)! Bij aankomst konden
ze direct aan tafel aanschuiven. Daarna gingen
we met z’n allen het domein verkennen, het vlot
uittesten en een terrasje doen.
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Dinsdag ging Ronny vissen (jammer genoeg
niets gevangen) en ging de rest wandelen of
pannenkoeken bakken. Namiddag gaan minigolfen (in het donker nog wel!) of winkelen
in het stadje Weert (met onderweg een ijsje). ’s Avonds nog een gezellige avondwandeling, een terrasje en een gezelschapsspel.
Woensdag startten we de dag met een stevig ontbijt zodat we ertegen konden voor
een sportieve dag: in de voormiddag fietsen,
zwemmen of gocart rijden en ‘s namiddags met z’n allen boerengolf spelen! Superleuk! Als afsluiter van de dag zijn we lekker gaan eten! Donderdag gingen Patrick,
Karel, Wilfried en Kristof waterfietsen. Paul en
Terry speelden ondertussen Memory en hielpen
hotdogs maken. Na het eten een grote wandeling
gedaan (over smalle zandweggetjes en bruggetjes), waarna we spek met eieren aten. ’s Avonds
moesten we onze valies al terug inpakken, want
vrijdagmorgen vertrokken we met z’n allen met
het busje terug huiswaarts. Het was een supervakantie geweest!
25 – 29 mei 2016 – Brand 6 – vakantie Zilvermeer
Gepakt en gezakt waren we (bagage van 14 bewoners is niet niks!), maar we waren klaar voor
onze jaarlijkse vakantie aan het Zilvermeer in
Mol. Het weer zat niet mee (we hadden veel
regen), maar ons humeur was top! En genoten
hebben we! We brachten een bezoekje aan de
Olmense zoo, gingen naar de cinema, zijn gaan
bowlingen, deden een wandeling, een terrasje,
een fietstocht, … en genoten van elkaars gezelschap! Tot volgend jaar ZILVERMEER !
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26 mei 2016 – Atelier Herentals – Efteling
De Atelier van Herentals had de Missie-visie-waarden wedstrijd van Den Brand gewonnen: een trip naar de Efteling! Tijd om onze prijs te innen!

Met hooggespannen verwachtingen vertrokken we met de bus naar de Efteling. Geen
file op de snelweg, dus daar geraken was een gemakkelijke klus. Inchecken en direct
het park binnen, het avontuur kon beginnen. Dag 1 was het maar koud, toch hebben
we heel de Efteling overschouwd. We hebben hard gegild en de draaiende kopjes waren voor sommigen al super wild. Daarna
mochten we naar ons huisje in Bosrijk, we
voelden ons hier echt de koning te rijk! Een
lekkere pizza werd aan ons huisje gebracht
en dan konden we ons klaar maken voor de
nacht. Dag 2 splitsen we onze groep op: de
ene ging in Ruigrijk overkop, de andere groep
deed het rustig aan en konden in het sprookjesbos naar Langnek en De Dansende Schoentjes gaan. In de namiddag zijn we naar
een spannende show gaan kijken. Voor de
stoere ridders en de vierkoppige draak
konden we maar best wijken. Het was een
stralende dag, en het ijsje zorgde voor
dubbel plezier en gelach. Op de laatste
dag wou iedereen nog een souvenir kopen,
waar we al van dag één waren op aan ’t hopen. De ene kocht snoep, de andere een
pop en zo zat onze Efteling trip er veel te
vlug op!
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28 mei – 2 juni 2016 – Beschermd Wonen Mol – vakantie Salou
Eindelijk konden we op
vakantie vertrekken want
we hebben er lang naar
uitgekeken! Bij onze aankomst in Salou eerst snel
onze koffers uitpakken
zodat we konden genieten
van de zon en een lekker
aperitiefje. Daarna gingen
we op verkenning in Salou.
Elke dag staken wij onze
voetjes onder tafel en
genoten we van de heerlijke maaltijden. Maar we
gingen ook dagelijks wandelen: winkeltjes bezoeken, naar het stadspark, de jachthaven, de baai, …
en onderweg snoepten we een ijsje. Af en toe
verkoeling zoeken aan het zwembad en relaxen op
de ligstoel, zalig!
We hebben een grote uitstap gemaakt naar Barcelona, waar we een bezoek brachten aan het
voetbalstadion, de Ramblas, de beroemde overdekte markt, La Sagrada Familia en met de hopon-hop-of-bus aan sightseeing deden.
Onze avonden waren nooit saai, elke avond was er
wel een optreden en we hebben menige danspasjes
geplaceerd. Helaas komt er aan alle mooie verhalen een einde en dus keerden wij
terug naar regenachtig België maar met mooie herinneringen om te koesteren!
3 juni 2016 – Dagcentrum Herentals – Bokrijk
Op 3 juni zijn we met heel het Dagcentrum naar Bokrijk gegaan, dankzij sponsoring van het bedrijf Rase,
waarvoor we een werkje hebben
gedaan. En we hebben Bokrijk uitgebreid verkend: stoklopen, emmers water op de schouders dragen, … en lekker gegeten!
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AAN HET WERK
27 april 2016 – Atelier Mol – vlaggenlijnen Kom op Tegen Kanker
Op zaterdag 7 mei 2016 was Mol de middagstad
voor Kom op Tegen Kanker en dus werd er in heel
Mol hard gewerkt rond het thema. Ook onze bewoners hebben in
de Atelier van
Mol hun steentje
bijgedragen: zij
hebben vele vlaggenlijnen gemaakt
die in Mol opgehangen werden.
18 mei 2016 – Dagcentrum Herentals - verjaardagstoel
Zoals je weet, zijn we in het Dagcentrum altijd in voor een feestje!
We hebben samen met begeleidsters Tilly en Anita zelfs een speciale verjaardagstoel/feeststoel gemaakt, waar het feestvarken mag
opzitten!

SPORTIEF NIEUWS
Levi – Special Olympics
Levi van ons Dagcentrum in Herentals heeft
meegedaan met de Special Olympics van 4 tot 7
mei 2016 in La Louvière en is thuisgekomen met 2 medailles:
een zilveren medaille voor de 25m rugslag en een bronzen medaille voor de 50m vrije slag! Van harte proficiat met je overwinning Levi!

BEWONERS
Op brand 6 hebben we een nieuwe bewoner mogen verwelkomen: Tom C. Welkom in
de groep, Tom! Aangezien hij al bij ons kwam logeren kennen we hem al een beetje.
Robert (van de Schoolstraat in Herentals) is naar het rusthuis verhuisd. We gaan
hem missen maar kunnen hem nog vaak gaan bezoeken!
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KLUSJES
Petanquebaan Brand 1
De bewoners van Brand 1 (Brandstraat in
Mol) hadden graag een petanquebaan. Zo gevraagd, zo gedaan. En dus beginnen onze
klusjesmannen met de aanleg ervan. Natuurlijk
wordt
deze
achteraf
uitgegebreid getest (door bewoners en klusjesmannen) en goedgekeurd!
Ecodemotuin Mol
Ook de bewoners van onze Atelier
in Mol hebben groene vingers. Zij
gaan wekelijks tuinieren in de Ecodemotuin (Mariëndal) in Mol. Om te
voorkomen dat zij steeds moeten
hurken, heeft onze klusjesdienst
handige bakken voor hen gemaakt.
Platte band
Onze klusjesmannen zijn van alle markten thuis.
Vier (vrouwelijke) begeleidsters die op weg naar
een vergadering in panne vallen met de auto (platte
band) … Gelukkig is onze klusdienst altijd paraat om
collega’s uit de nood te helpen!

GEZOCHT!
Voor één van onze bewoners zijn wij op zoek naar een (oude) herenfiets. Heb je nog een fiets staan die niet meer
gebruikt wordt en die je aan Den Brand wil schenken?
Neem dan contact met ons op!
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LENTEGEDICHT
Regina van onze Atelier in Mol heeft in april een mooi lentegedicht geschreven:
De lente is begonnen
veel bloemen en ze groeien
Blaren komen aan de bomen
schapen geiten, vogels en veel gezoem
van muggen, vliegen, wespen en bromvliegen
buiten eten en drinken
mooi weer
in mei leggen alle vogels een ei
op terras zitten, ijs eten, fietsen en wandelen
hooikoorts en veel stuifmeel in de lucht
Veel kuikentjes geboren en kalfjes geboren en ook
biggetjes geboren en ook veel boelekes geboren
Ik ga met stagairs op stap gaan en veel op de tuinstoel zitten.

EEN BEZOEKJE WAARD
In Mol-Centrum, op de hoek
van de Statiestraat en de
Smallestraat (op de hoek
van Schouwburg Rex),
heeft onze Atelier van Mol
een etalage ingericht, die
regelmatig wordt aangepast. Ga je shoppen in Mol,
bekijk dan zeker onze
mooie etalage!

PERSONEEL
Tine D, begeleidster in het
huis in de Lierseweg werkt
sinds april in het Dagcentrum
in Herentals. We lieten haar
natuurlijk niet gaan zonder
een feestje! Ze is gelukkig
niet ver weg, dus we kunnen
en zullen haar nog vaak bezoeken!
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SPONSORING
Begin dit jaar ontving Den
Brand van de Ronde Tafel Mol
1.650 €. We laten jullie graag
weten dat het geld goed besteed is! We hebben er namelijk nieuwe rolstoelen en rollators mee aangekocht voor onze
bewoners, die ze meteen uitgetest en goed bevonden hebben!

Picknickbank volkstuin Herentals
De Gasten van het Dagcentrum en van de Atelier in Herentals werken vaak in hun
volkstuintje, waar ze aardbeien, wortels, rapen, aardappelen, … kweken (met ondersteuning van begeleidsters Hilde en Evelien) en zo
in hun eigen eten voorzien. Ze
moeten alleen oppassen voor
begeleidster Lut, die zonnebloemen als onkruid durft aanzien en deze terug uitharkt!
Maar voor ’s middags hadden ze graag picknicktafels
zodat ze gezellig en droog hun bokes kunnen opeten
aan de moestuin. En dus hebben de klusjesmannen
hard gewerkt om zelf twee overdekte picknicktafels
ineen te timmeren. En het resultaat mag zeker gezien worden! Een dikke pluim voor onze klusjesmannen en dank aan Kemin uit Herentals voor de sponsoring!

12

Ook in deze editie van Brandalarm stellen we weer twee huizen aan u voor:

VOORSTELLING HUIS LIERSEWEG HERENTALS
Historiek
In dit gezellige huis op de hoek van de
Lierseweg met de Vossenberg wonen al 14
jaar (sinds 2002) 7 Gasten van Den
Brand. Voordien was het dagcentrum hier
gevestigd.
Het plan is om in 2019 met z’n allen te
verhuizen naar St-Anna, waar Den Brand
de komende jaren enkele delen van het
oude rusthuis gaat renoveren. Natuurlijk gaan we daar niet met ons 7 blijven en mogen we nog medebewoners verwelkomen. Voorlopig kunnen we dus nog genieten van
ons kleine groepje.
Bewoners en begeleiders
Jos, Moniek, Jeke,
Martinus, Eddy, Leo en
Godelief wonen al lang
samen op de Lierseweg
114 in Herentals. Eerst
woonde Marcel hier
ook, maar toen hij verhuisde naar de Schoolstraat is Jeke erbij
gekomen.
Een kleine groep, die
ondanks het verschil in
leeftijd en karakter
toch goed met elkaar weet op te schieten. Soms zijn er kleine akkefietjes, maar dit
valt in elk huishouden wel een keer voor.
Zij worden met veel enthousiasme begeleid door Mieke (verantwoordelijke), Nancy,
Yoo, Jolien en Bram. Op 1 april is begeleidster Tine naar het dagcentrum van Herentals gegaan. De bewoners zullen haar missen, maar kunnen haar steeds bezoeken in
het dagcentrum.
Huishoudelijke taken
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Ondanks dat we veel oudere bewoners hebben, probeert iedereen toch zo veel mogelijk te helpen in het huishouden. Natuurlijk krijgen we poetshulp: op dinsdag komt
Nok (met dienstencheques), zij zorgt ervoor dat de slaapkamers van onze bewoners
om de 14 dagen gepoetst worden en helpt ook met de strijk. De andere week poetsen de bewoners hun kamer zelf. En op donderdag komt Sofie de gemeenschappelijke ruimtes mee onderhouden.
De bewoners helpen graag mee met de voorbereiding van het eten. Zo schilt Martinus vaak de aardappelen, bakt Jos graag
het vlees en de pannenkoeken en snijden
Leo, Moniek, Jeke, Jos en Eddy de groenten,… Voor iedereen zit er wel een taakje
tussen.
We hebben een takenlijst waarop staat
wie de tafel mag dekken, de afwasmachine
mag in- en uitladen,… Zo wordt er vermeden dat het altijd dezelfde zijn die werken.
Leo strijkt elke week de keukenhanddoeken en sorteert de poetsdoeken.
Moniek poetst dagelijks de toiletten,
Jeke onderhoudt de opvoederskamer,
Godelief stofzuigt vaak de hal en living,
… Vele handen maken licht werk.
Dagbesteding en hobby’s
Alle bewoners van de Lierseweg gaan naar de atelier in Herentals, die niet ver van huis is en dus een mooie ochtendwandeling. Sommige gaan dagelijks, andere minder (afhankelijk van hun andere bezigheden).
Twee bewoners doen vrijwilligerswerk: Moniek helpt bij kinderdagverblijf Hummeltjeshof in Herentals, waar zij mee de
was en de afwas doet. Ze geniet ervan om bij de kinderen te
zijn.
Jos gaat één namiddag in de week mee met Dre
en Michael werken bij de Stad Herentals. Hij
doet het werk heel graag. Ze zijn dan ook echte
vrienden geworden! Onlangs hebben ze voor hem
nog een ophangsysteem gemaakt om al z’n medailles aan te hangen.
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Heb je Jos z’n medailles al geteld? Hij is een
echte kampioen! Hij doet aan G-wielrennen
waarvoor hij door de week hard traint en bijna wekelijks wedstrijden fietst. Hij mag elk
jaar deelnemen aan de Special Olympics! Jos
fietst ook wekelijks naar z’n moeder om haar
een bezoekje te brengen. Hij heeft het zo
druk met trainen en wedstrijden dat begeleidster Nancy een kalender voor hem heeft
gemaakt, zodat het voor hem duidelijk is en er niets vergeten wordt!
Op dinsdag gaan 4 bewoners naar de tekenacademie in Mol om hun artistieke kant
te laten zien. Dit doen ze graag. Ze rijden samen met enkele bewoners en een begeleidster van de Schoolstraat met het busje naar de Atelier in Mol. Een gezellige
boel!
Vrijdagvoormiddag is marktdag! Eerst zakgeld halen en dan te voet naar de markt,
waar we brood, verse groenten en fruit kopen. Natuurlijk sluiten we ons wekelijks uitje af met een koffietje of wat anders lekkers.
We hebben ook allemaal onze eigen hobby’s:
Zo gaat Moniek wekelijks dansen bij de senioren in de sporthal, waar ze te voet
naartoe wandelt.
Jeke en Eddy gaan elke woensdagavond naar de
lees- en schrijfschool van Den Dorpel. Ook thuis
vind je Jeke vaak terug aan haar bureau om woorden over te schrijven.
Leo en Moniek gaan elke zaterdagavond naar de
mis. Ze worden opgepikt en terug thuis gebracht
door vrijwilligster Annie. Zaterdagavond gaat Leo, samen met Jos of Eddy, op café.
Er wordt bij ons graag en goed gepuzzeld door Jeke en vooral
door Eddy. Ze draaien hun hand niet om voor een puzzel van
1.000 stukjes of meer!
Onze Gasten gaan om de 2 weken met de Atelier naar de hobby- sjoel- en boccianamiddag van vfg. In ’t weekend nemen ze
vaak deel aan sjoeltornooien in de provincie. In groepjes van 3
nemen ze het dan op tegen andere teams.
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Veel van onze bewoners gaan op reis met Den Brand. Dit vinden ze plezant en ze kijken er ook elk jaar naar uit. We zijn ook al een paar keer op reis geweest met ons
huis maar dit gaat niet elk jaar.
Wonen in den Brand
Onze Gasten wonen graag op de Lierseweg, vlakbij het centrum en zo kunnen ze gemakkelijk overal te voet naartoe. Ze nemen graag deel aan het verenigingsleven in
de buurt.
Ze kijken elk jaar uit naar Herentals Fietst en aangezien (ex-) begeleidster Tine
naast het parcours woont, mogen ze elk jaar bij naar de koers kijken en frietjes
eten.
Onze bewoners gaan graag naar de zee, waar we
elk jaar dan ook naartoe gaan om er op de dijk te
wandelen, pootje te baden in de zee en een terrasje te doen.
Ook gaan we elk jaar op uitstap met het hele
team (bewoners en begeleiding). Zo zijn we al
naar Bobbejaanland, Efteling, Bokrijk, ... geweest.
Dit is altijd super leuk en
meestal sluiten we de dag
af met een etentje.
Jarigen worden bij ons verwend met een cadeautje en een
zelf gekozen 3 gangen menu. Jos versiert meestal het huis
met ballonnen en mooie zelfgemaakte vlaggetjes uit de Atelier. Martinus zorgt steevast voor een speech.
Als begeleiding proberen we er echt voor hen te zijn. Er komen
elke dag verpleegsters langs om de bewoners te wassen en te verzorgen. Toch willen
we ook tijd en oog hebben voor hun speciale
wensen: een relaxtiebad, een verwenmomentje,… Ons doel is ervoor te zorgen de
bewoners zich hier goed voelen zodat het
huis een echte ‘thuis’ is!
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VOORSTELLING HUIS BONI WOUTERS HERENTALS
Historiek
De eerste steenlegging voor Huize
Boni Wouters was in mei 2006. Het
huis is genoemd naar Boni Wouters
omdat hij het hele project gefinancierd heeft. In
de hal staat dan
ook een standbeeld ter ere
van hem. In juni 2007 zijn alle bewoners van de Lichtaartseweg
(tehuis niet-werkenden) en nog enkele bewoners van het Schoolhuis (tehuis werkenden, naast de huidige nieuwbouw) verhuisd
naar de nieuwbouw.
Het nieuwe huis werd ingedeeld in twee leefgroepen: de niet-werkenden en de werkenden. Aangezien de groepen voordien apart woonden, spendeerden ze in het begin
niet veel tijd samen, enkel in de weekends kwamen de bewoners van de twee groepen samen. Nu kennen ze elkaar al veel beter en wordt er veel samen gedaan, zodat
de twee groepen eigenlijk één grote groep geworden zijn.
Bewoners en begeleiders
We zijn met 13 bewoners: Bart
K, Bart Cl, Hilde J, Nadine S,
Michel R, Stefan C, Sandra W,
Marina L, Marcel G, Sven V,
Diane V, Hilde VDE EN Chris
VH. Robert is sinds april 2016
naar het rusthuis verhuisd. We
gaan hem missen maar kunnen
hem nog vaak gaan bezoeken.

Zij worden begeleid door Marlies
(verantwoordelijke), Pieter, Annick,
Veerle, Lieze, Charlotte, Jo, Stefanie en Carine.
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Huishoudelijke taken
Onze bewoners hebben hun eigen huishoudelijke taken. Via het takenschema
weten ze perfect wat ze moeten poetsen of wanneer ze mee moeten helpen
koken. Op dinsdag kookt de Atelier van
Den Brand in Herentals voor ons, de andere dagen koken we zelf.
Om zo’n groot huis proper te houden
krijgen we hulp van enkele poetsvrouwen. Sofie, onze vaste poetsvrouw, komt op dinsdag en woensdag de gemeenschappelijke ruimtes poetsen. Severani (met dienstencheques) poetst de kamers van de
meeste bewoners. Sinds enkele maanden hebben we ook Annelies: zij is de polyvalente verzorgende en helpt de bewoners met poetsen, koken, wassen, strijken en
boodschappen doen. Begeleiding, stagiaires en bewoners doen elk hun deel van de
huishoudelijke taken.
Dagbesteding en hobby’s
Sven is de enige die nog gaat werken in
het ZKW (een beschutte werkplaats in He
rentals). Naast zijn werk is hij vooral bezig met fotografie. Hij doet dit heel graag
en maakt veel fotoreportages waardoor
hij vaak buitenshuis is.
Bart K werkt vrijwillig op den Brink (een jeugdverblijf), waar hij al vele jaren helpt
met klusjes en de dieren verzorgen. Hij is heel sportief en heeft veel hobby’s: basketten (bij de G-sportclub), vissen, fietsen, in de tuin werken met zijn kameraad, …
hij doet zelfs mee aan de Special Olympics! Hij is ook bij de Natuurgidsen, waar hij
wandelingen mee organiseert. Sinds kort gaat Bart op woensdag met Sandra paardrijden. Bart is echt een bezige bij!
De andere bewoners gaan overdag allemaal naar het atelier in Herentals.
Nadine gaat op vrijdag bowlen, shopt graag en is een echte babbelkous!
Hilde J houdt vooral van muziek luisteren en films kijken en hangt haar kamer graag
vol met posters. Ze gaat graag iets drinken en babbelt ook graag. Elke avond oefent
ze op de hometrainer.
Stefan houdt vooral van planten en in de tuin werken. Op zijn kamer heeft hij dan
ook veel planten staan en hij kan als de beste stekken! Stefan kan goed knutselen en
kleuren en maakt graag pomponnekes. In het huishouden is hij een goede hulp en
altijd paraat om een handje toe te steken!
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Michel heeft ook veel hobby’s: de tekenacademie, turnen, films kijken, playstation
spelen, muziek luisteren, …
Bart Cl is de sfeermaker van de groep. Hij houdt van harde muziek en leeft zich dan
volledig uit. Bart gaat ook naar de tekenacademie en volgt soms
cursussen van de Kei. Hij is ook aangesloten bij AKABE (scouts).
Sinds kort gaat Bart ook fitnessen met onze stagiaire. Dat vindt
hij top!
Marina is het moedertje hier. Ze maakt graag soep klaar en is bij
de OKRA.
Chris is dan weer een hele dag aan het breien en ze houdt ook van
bakken.
Sandra maakt graag mooie armbandjes en kettinkjes en gaat wekelijks met Bart K paardrijden.
Marcel is verzot op boten. Ik denk dat iedereen dit ondertussen
wel weet! Marcel is onze oudste bewoner, maar nog heel fit. Hij winkelt graag en
kent ook heel veel van klussen en allerhande. Wekelijks gaat hij zijn zus bezoeken.
Diane is het zonneke in huis, ze is heel sociaal en babbelt graag. Ze vindt het heel
leuk om op stap te gaan met haar ouders of tantes.
Hilde VDE is een echt dansmarieke: ze
gaat elke vrijdag dansen in de Vossenberg,
gaat graag mee op stap en is altijd goedgezind.
We gaan vaak op uitstap met de groep: naar
de wekelijkse vrijdagmarkt, gaan we dansen
of naar een festival, wat altijd ambiance is!
Wonen in Den Brand
Onze bewoners hebben hier hun thuis gevonden. Ze hebben veel vrijheid en inspraak
in hun dagbesteding. Iedereen is welkom om een koffie te komen drinken en een
praatje te doen. Het huis is heel centraal gelegen, wat voor onze bewoners ideaal is
zodat ze te voet naar het centrum kunnen gaan.
In huis hangen veel foto’s van de bewoners.
We hebben ook een bord geschilderd van
verdraagzaamheid aangezien het is niet
altijd even gemakkelijk is om met een grote groep te leven, maar we doen samen ons
best. En als we op uitstap zijn is het altijd
grote ambiance. Daar mag je zeker van
zijn!
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NIEUWE WEBSITE
En hier is hij dan: de nieuwe
website van den Brand! Neem
dus zeker een kijkje op
www.denbrand.be !

KALENDER
Noteer alvast volgende data op de kalender:
- maandag 15 augustus 2016: Moederdagontbijt
- zaterdag 8 oktober 2016: Grote Kienavond, Mol
- zaterdag 26 november 2016: Mosselfeest, Herentals.

CONTACT
Wens je wat meer informatie over een bepaald onderwerp of wil je je inschrijven op
onze nieuwsbrief, twijfel dan niet en neem contact met ons op:
Den Brand vzw
Emiel Becquaertlaan 2 B.2.12
2400 Mol
Tel: 014 34 70 40
e-mail: info@denbrand.be
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