Beste sympathisant van Den Brand,
Om goed te schetsen waar wij, “vzw Den Brand” voor staan, herhaal ik een stukje
uit mijn woordje tijdens de opening van “Brandschoon 2016”, de tentoonstelling van
kunstwerken van onze Gebruikers in ’t Kristallijn: “… En zoals gras niet groeit zonder water, zo groeien mensen niet zonder warme aandacht voor hun talenten. Zeker
onze mensen niet, de mensen van Den Brand. Forceren en trekken is er helemaal uit
den boze. Ze vragen de fijne, geduldige handen van de kunstenaar, die uit een onbestemde blok klei kerf per kerf, veeg per veeg, duw per duw een sprekend gezicht
kneed. … Meteen toont deze tentoonstelling twee essentiële waarden uit de werking
van Den Brand: Ieders talenten zoveel mogelijk ontplooien en versterken, zodat onze mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. En dat ten
tweede niet doen, LOS van de maatschappij, maar juist helemaal te midden van ons
om zo geïntegreerd mogelijk de dingen te doen die we allemaal doen: wonen, werken,
winkelen, koken, reizen, naar de markt gaan, sporten, deelnemen aan het sociale leven in de gemeente, muziek spelen, en dus ook tekenen en schilderen….” (JS, Brandschoon 26 mei 2016)
Zo belanden we bij de actualiteit van deze herfst: de invoering van het Persoons
Volgend Budget, “de Rugzak”. Mogelijkheden geven én dat doen te midden van ons
allemaal is immers net een van de drijfveren van de minister. Met Den Brand waren
we onze tijd dus blijkbaar ver vooruit . Waar staan we? Ons team schaalde al onze
Gebruikers in, de controles op die inschaling zijn volop bezig en eind november kent
iedere Gebruiker volgens zorgbehoefte zijn budget. Wat verandert er dan? Als u
verkiest gewoon bij Den Brand te blijven verandert er voorlopig eigenlijk niet zo
veel. Er wordt enkel een nieuwe overeenkomst in lijn met de nieuwe regels opgemaakt. In het late najaar gaan we u hierover gedetailleerd informeren tijdens onze
volgend Brandavond.
In dit herfstnummer van Brandalarm vindt u vele impressies van leuke momenten
van de afgelopen zomer. Volg ons zeker op Facebook voor de actueelste nieuwsjes!
Vergeet ook onze eerste Kienavond niet op zaterdag 8 oktober in Mol of het traditionele Mosselfeest op 26 november in Herentals! Allen van harte welkom!
Tot binnenkort, tot bij Den Brand,
Jo Stas, Algemeen Directeur
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EVENEMENTEN
Op zaterdag 8 oktober 2016 om 20u00 organiseren we
onze eerste grote KIENAVOND in TISP (vakschool) in
Mol (Kruisven 25, aan Alma/McDonalds). De hoofdprijzen
zijn geldprijzen van 1 000 € en 500 € en we voorzien een
zeer aantrekkelijke prijzentafel! Kom dus zeker allemaal
meekienen ten voordele van Den Brand vzw!
Mosselfeest Den Brand
Op zaterdag 26 november 2016 (van 11u30 tot
14u00 en van 16u00 tot 18u30) gaat ons jaarlijks
Mosselfeest door in Herentals (school Francesco Bovenrij 30). Inschrijven is niet nodig, iedereen is
welkom! Er zijn ook vol-au-vent, stoofvlees, vegetarische schotel en kindergerechten verkrijgbaar!
17 juni 2016 – Personeelsfeest
Ons jaarlijks personeelsfeest was ook dit
jaar weer een succes! We werden verwend
met drank en hapjes maar moesten er iets
voor over hebben! Zo was er een wandeling
uitgestippeld waarbij we onderweg opdrachten moesten doen waarvoor we een
beloning (sandwiches, koude groenten,
chips, sangria en wafels) kregen. We
moesten ook dennenappels rapen (waarmee
we achteraf ons drinken konden kopen),
onze eetbonnetjes zoeken in de zandvlakte en een telefoonnummer achterhalen om
ons nagerecht te bestellen! Plezier gegarandeerd! Nadat we alles tot een goed einde
hadden gebracht, was het tijd voor de Kippenkraam en dansmuziek!
15 augustus 2016 – Moederdagontbijt
Er werden dit jaar op Moederdag 650 ontbijten verkocht en rondgebracht. Dank aan onze bewoners en
het personeel die hieraan meegeholpen hebben en
natuurlijk ook aan iedereen die ons moederdagontbijt
besteld heeft en ons zo gesteund heeft! Met de opbrengst zijn onze bewoners begin deze maand op een
deugddoende reis naar Italië geweest. Foto’s volgen
nog (hou dus zeker onze Facebookpagina in de gaten)!
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UITSTAPPEN
Mei 2016 – Dagcentrum Lier – Do Dream
In mei gingen we in kleine groepjes van
het Dagcentrum in Lier naar Do-Dream in
Lille, een manege waar men allerlei leuke
activiteiten met paarden organiseert. We
hebben er paard gereden, maar ook paarden geschilderd, bowling gespeeld tussen
de paarden, paarden geborsteld, …. Het
was een superleuke ervaring voor onze
Gasten! Een echte aanrader!

20 juni 2016 – Dagcentrum Lier op bezoek bij
de Brandweer
Het Dagcentrum is al meer dan 10 jaar gevestigd
in Lier, maar bij de brandweer waren we nog niet
geweest. Hoog tijd dus! Iedereen was heel enthousiast over deze uitstap, vooral het spuiten
met de slang was top!
Zomer 2016 – Brand 3
Wij van Brand 3 hebben deze
zomer niet stilgezeten! Begin
juli zijn we naar het GaiaPark in
Kerkrade (Nederland) geweest.
We genoten van de mooie dieren
en van het ijsje achteraf.
Eind juli gingen we naar de Valkenier (een pretpark in Nederland). We hebben er veel attracties uitgeprobeerd. Sommigen onder ons waren echte durvers, anderen
kozen voor de rustigere attracties, maar we
hebben allemaal een super leuke dag gehad!
In augustus reden we naar de abdij van Herkenrode. We maakten daar een heuse wandeling met
als beloning proevertjes van lekkere plaatselijke
specialiteiten.
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23 juli 2016 – Brand 1 – Lea’s Neerhof
Zomerse temperaturen … onze bewoners
van Brand 1 smullen van een ijsje op het gezellige en schaduwrijke terras van Lea’s
Neerhof in Mol. Genieten maar!

27 juli 2016 – beschermd wonen Herentals – toeristentoren
Mooi weer… tijd om een uitstapje te maken. Met de groep van beschermd wonen
in Herentals gingen we picknicken aan de
toeristentoren. En we zijn natuurlijk ook
de toren opgeklommen! Wat een uitzicht!
16 augustus 2016 – Dagcentrum Herentals geniet van het zonnetje
Het is prachtig weer dus trekken we
er met het Dagcentrum op uit! Met de
fiets, de tandem en het busje, we nemen iedereen mee naar kinderboerderij Lentehei in Herentals om daar met
z’n allen te genieten van het zonnetje!

17 augustus 2016 – Atelier en Dagcentrum Herentals – Picknicken in’t Groen
Op woensdag 17 augustus
organiseert de stad Turnhout een picknick voor mensen met een beperking en
hun familie/vrienden. Wij
van de Atelier en het Dagcentrum in Herentals namen
alvast een goed gevulde picknickmand
mee naar het stadspark in Turnhout. Na
de picknick nog de sporttoestellen in
het park uitproberen.
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17 augustus 2016 – Brand 6 – Scherpenheuvel
Mia, Willy, Mariette, Lief, Christel en Rosita zijn
op 17 augustus naar Scherpenheuvel geweest. Ze
hebben de mooie basiliek bezocht, een kaarsje
laten branden en een flinke wandeling gemaakt.
Bij hun vertrek heeft Mr Pastoor het busje van
Den Brand gezegend. Als afsluiter van een leuke
dag nog een ijsje gaan eten in Averbode.
27 augustus 2016 – bowlingtornooi Mol
27 augustus vond in bowling Eden
het jaarlijkse bowlingtornooi plaats
voor mensen met een beperking.
Aangezien enkele van onze bewoners (in blauwe T-shirt van Mispo)
enthousiaste bowlingspelers zijn,
namen zij deel aan het tornooi. Proficiat aan alle deelnemers voor hun
enthousiaste en sportieve inzet!
2 september 2016 – atelier Mol – op zoek naar het Kasteel van Kasterlee
In Kasterlee zijn ze een kasteel kwijt!
Daarom heeft de gemeente een zoektocht georganiseerd in de vorm van een
stripverhaal met kaart: “het verdwenen
kasteel”. Dus gingen wij op speurtocht!
Onderweg even verkoeling zoeken aan
een oude dorpspomp. Maar van het kasteel ... geen spoor! Misschien omdat we
niet alle pijltjes volgden en de wandeling toch iets te ver was voor ons … Jammer
maar we komen zeker nog eens terug zoeken naar het verdwenen kasteel!
3 september 2016 – sportdag Ijsselsteyn
De stad Herentals is verbroederd met de Nederlandse stad Ijsselsteyn. Elk jaar komen mensen met een
beperking uit beide steden bij elkaar voor sport en
spel. Aangezien wij vorig jaar onze vrienden van Ijsselsteyn hier verwelkomden, was het nu onze beurt
om bij hen op bezoek te gaan. Het was een muzikale,
sportieve en gezellige dag! Tot volgend jaar!
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KLUSJES
21 juni 2016 – werken parking Dagcentrum Herentals
In juni begon de gemeente Herentals met
de aanleg van een
openbare parking achter ons dagcentrum.
Opdat de werkmammen
voldoende aandacht
zouden hebben voor de
veiligheid van onze gebruikers, nodigden we
hen uit voor een tasje
koffie, een koffiekoek
of een tasje soep. Ondertussen zijn de werken gelukkig zonder incidenten voltooid.
11 juli 2016 – logistiek in de put
Jammer genoeg hadden we deze zomer enkele serieuze regenbuien over ons dak gekregen, waardoor de atelier in Mol onder
water was gelopen. Maar onze klusjesmannen
stonden direct klaar met een oplossing: een
oude wachtbuis opengraven zodat het water
weggepompt kon worden. Wat zouden we
toch zijn zonder onze klusjesmannen?

EEN BEZOEKJE WAARD
In Mol-Centrum, op de hoek van de Statiestraat en de Smallestraat (aan Schouwburg
Rex), heeft onze Atelier van Mol een etalage
ingericht, die regelmatig wordt aangepast al
naargelang het seizoen. Ben je in Mol, neem
dan zeker eens een kijkje. Alle producten zijn
door onze bewoners gemaakt en worden ook
verkocht in het Atelier van Mol.
Ook in onze Atelier van Herentals kan je steeds terecht voor leuke, originele en
handgemaakte cadeautjes!
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PERSONEELSBERICHTEN
29 juni 2016 – feest in Dagcentrum Herentals
Daphne en Liesbeth (begeleiders in het dagcentrum
in Herentals) zijn afgestudeerd als bachelor orthopedagogie! Dit vieren we met cadeautjes, een zelfgemaakt gedichtje, geborduurde schorten, ... Proficiat, allebei!

Babynieuws
Nathalie (begeleidster op Brand 6) en haar partner Ben
zijn op 3 september 2016 de trotse ouders geworden van
Fiene. Lowie heeft er nu een zusje bij! Van harte proficiat!

BEWONERS
30 jaar in Den Brand!
Op 2 september 2016 gaven Ludo, Ludo en Walter
een feest aangezien zij 30 jaar in Den Brand wonen.
Ze werden elks met een oldtimer naar het feest gebracht waar ze samen met hun familie, huisgenoten
en begeleiding genoten van een
feestmaaltijd, cadeaus en dansmuziek! Een onvergetelijke avond!
Trotse postbode Ludo
Sinds enkele maanden hebben wij een nieuwe postbode: Ludo (van
beschermd wonen Mol) haalt en brengt wekelijks de post van beschermd wonen, Brand 6 en Brand 3 naar de ondersteunende
diensten in de Emiel Becquaertlaan. Hij is heel trots dat hij dit
mag doen en heeft zo elke week voldoende beweging.

Overleden
Jammer genoeg zijn er ook deze keer enkele overlijdens te
melden. Wij wensen Kris S, Jos V, Sus W en hun familie veel
sterkte bij de verwerking van dit verlies.
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LEUKE ANEKDOTES
Het was met momenten heel warm deze zomer en dat hebben we
gemerkt! In de bureau van Herentals was het zelfs tropisch warm.
Maar dankzij lieve collega’s en bewoners bleef het aangenaam
werken. Ik werd getrakteerd op een ijsje, mocht met mijn voeten
in het zwembad en Marcel… die komt spontaan de ventilator van
de groep naar beneden brengen. Super! En een dikke merci voor de
verkoeling!

Lut van het Dagcentrum in Herentals vraagt aan Sus
en Peter om voor haar een agenda te gaan halen in de
boekenwinkel in Herentals en geeft een voorbeeld
mee. De verkoopster van de winkel vraagt hen: “Zijn
jullie vertegenwoordigers?” “Ja,” antwoorden Sus en
Peter “van Lut”.

GEZOCHT
GEZOCHT: wandelvrijwilliger voor onze bewoner Wilfried
"Hallo, Mijn naam is Wilfried. Ik ben
72 jaar en ik woon in Den Brand in MolAchterbos. Ik vind het heel fijn om
wandelingen te maken in de natuur of
om een fietstochtje te maken met de
tandem, maar omdat ik slechtziend
ben, ben ik op zoek naar een vrijwilliger
die me hierin een beetje kan begeleiden. Ik vertel graag over de natuur,
het weer en het nieuws."
Wil jij met Wilfried gaan wandelen of fietsen en woon je in (de omgeving van) Mol?
Neem dan contact met ons op!
8

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

VOORSTELLING BESCHERMD WONEN MOL
Historiek beschermd wonen:
Beschermd wonen Mol is ontstaan in 1988 met de opstart van Brand 2 (in de Postelarenweg). Enkele jaren kwam Brand 4 (in de Hangarstraat) erbij, vervolgens Brand
5 (huis Doornboomstraat) in 1995. Omdat er in Den brand nog bewoners waren die
naar meer zelfstandigheid streefden, werden nadien 2 appartementen in de Doornboomstraat bij gehuurd.
Bewoners en begeleiders:
In Brand 2 (Postelarenweg) wonen 4 bewoners: Walter, Ludo
G, Ludo S en Henny.

In de Hangarstraat in Mol-Centrum (Brand 4) wonen we met
5: Philip, Elly, Joeri, Kim en Herman.
In het huis in de Doornboomstraat (Brand 5) wonen er 3 bewoners: Vanessa, Chris en René.

Een paar huizen verder (eveneens in de Doornboomstraat) huren we 2 appartementen (Brand 5a). Hier wonen Fien, Alfons,
Sooi, Nicolas en Nicole (2 in het appartement beneden en 3 in
het appartement boven).
Zij worden begeleid en bijgestaan door Krista (projectverantwoordelijke), Anja,
Marijke, Els en Sonja.
Huishoudelijke taken
In elk huis worden de huishoudelijke taken
verdeeld onder de bewoners. Vaak wordt er een
weekschema opgesteld zodat iedereen goed
weet wat hij/zij mag of moet doen.
Voor het onderhoud van de gemeenschappelijke
ruimten wordt beroep gedaan op een poestdienst.
Het koken gebeurd meestal door de bewoners
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zelf. Het menu wordt wekelijks opgesteld in overleg tussen de bewoners en de begeleiding. Op brand 2 wordt enkele dagen per week een warme maaltijd van het
OCMW gebracht.
De meeste bewoners zorgen zelf voor hun was en strijk. Anderen doen beroep op
de strijkdienst.
Natuurlijk zorgt de begeleiding steeds voor de nodige ondersteuning waar nodig.
Dagbesteding en Hobby’s
Onze bewoners zitten niet stil. Allen hebben ze een zinvolle dagbesteding.
René, Vanessa, Ludo, Walter, Elly, Philip en Kim werken in de Lidwina stichting.
Ludo werkt in Bewel (Beschermde
Werkplaats Limburg) in Neerpelt.
Chris gaat begeleid werken in het Mollenhof.
Herman en Nicolas (tijdelijk) zijn onze
klusjesmannen van dienst. Het is altijd
handig om klusjesmannen in huis te
hebben!
Joeri gaat begeleid werken in de Manege, waar hij met veel plezier de zorg
opneemt voor de paarden.
Henny en Fien zijn creatief bezig in de
Atelier in Mol en laten hun tekentalent
zien op de tekenacademie. Het resultaat kan je elk jaar begin mei bewonderen tijdens Brandschoon in ’t Kristallijn.
Ludo is onze fiere postbode (zie eerder).
Fons gaat 3 keer in de week naar de dagopvang.
Nicole is aan de slag in de Chapeau.
Ook in onze vrije tijd zitten we niet
stil: slenteren op de wekelijkse dinsdagmarkt, iets gaan drinken, naar de
Kaasboerin gaan, reizen, bowling, fitness, …. Het zijn bezige en druk bezette bewoners. De bewoners zijn dit
jaar met de begeleiding op reis gegaan naar Salou, dit vonden ze natuurlijk ook super.
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Wonen in Beschermd Wonen Mol
Omdat er maar enkele uren per dag
begeleiding is genieten onze bewoners van een enorme vrijheid en
zelfstandigheid. Zij reilen en zeilen
voor een groot stuk zelf hun huishouden. De uren van begeleiding bestaat erin om het praktische te helpen regelen, het emotionele op te
vangen, het bieden van de nodige
ondersteuning waar nodig is.
De bewoners streven vaak naar een
nog grotere zelfstandigheid.
Onze Gasten wonen graag binnen Beschermd Wonen Mol. Alle huizen zijn vlak bij
het centrum, zodat ze gemakkelijk overal te voet of met de fiets naartoe kunnen.
Ze nemen dan ook graag deel aan het verenigingsleven in de buurt.
De vriendschap onder elkaar vinden
ze belangrijk. Ze genieten ervan
om samen op uitstap gaan, een terrasje te doen, het samen eten, samen verjaardagen en jubilea vieren
(zoals het feestje van begin september voor Ludo, Ludo en Walter
die reeds 30 jaar in Den Brand wonen). De bewoners hebben ook elk
hun eigen kamer waar ze rustig tv
kijken, puzzelen, ….

VOORSTELLING BESCHERMD WONEN HERENTALS
Veldstraat
Het huis in de Veldstraat is oorspronkelijk het
ouderlijk huis van Christel en Hilde VDE (wonen
nu in Brand 6 en in de Schoolstraat). Sinds 10
jaar biedt Den Brand hier begeleid wonen aan.
Het huis in de Veldstraat is oud, maar het is
moeilijk om een huis met 4 grote slaapkamers
te vinden in Herentals dat centraal gelegen is,
zodat onze bewoners overal te voet naartoe
kunnen.
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Aangezien Fons naar de Bolwerkstraat verhuisd is en Edward naar de Schoolstraat,
zijn er in de Veldstraat er sinds kort enkel nieuwe bewoners, zodat nu Sus, Gunther, Tim en Kris in het huis in de Veldstraat wonen. Aangezien het een nieuwe
groep is, moeten ze elkaar nog wat beter leren kennen en met elkaar leren omgaan.
Alle 4 zijn ze overdag buitenshuis
aan het werk: Kris en Gunther
werken in de beschermde werkplaats in Herentals, Tim gaat naar
het Dagcentrum in Lier en Sus
gaat overdag naar het Dagcentrum
in Herentals.
Ook in hun vrije tijd en in het
weekend zitten ze niet stil: Tim
gaat in het weekend naar huis en
doet vaak mee aan bowlingwedstrijden. Sus rijdt vaak met de fiets naar zijn vader. Kris kijkt graag tv en gaat
graag een pintje drinken. Gunther gaat fitnessen met Dimetri en Wesley (wonen in
de Schoolstraat).
De meeste bewoners doen zelf hun strijk. Ze gaan elke week op vrijdag samen naar
de markt (kip halen) en ook spaghetti maken ze zelf. Vooraf wordt er afgesproken
wie wat haalt en maakt (zo gaat Sus elke dag naar de bakker).
Aangezien de Veldstraat op 100m van de Lierseweg ligt, weten de bewoners dat ze
bij problemen daar steeds terechtkunnen (aangezien er in de Lierseweg altijd begeleiding aanwezig is).
Bolwerkstraat
Oorspronkelijk zaten onze bewoners (Walter, Angele, Staf, Jozef en Julien) sinds 1990 in de
Schoutenlaan (het huis van de vader van Walter).
Maar aangezien deze woning te ver afgelegen was,
zijn ze na 13 jaar (in 2003) verhuisd naar het huis
in de Bolwerkstraat. Daarvoor zat het Dagcentrum
van Herentals in het huis in de Bolwerkstraat, maar
aangezien zij verhuisden naar de Schoolstraat, kon
de groep in het vrijgekomen huis trekken.
Twee jaar geleden zijn Staf en Angele naar het
rusthuis gegaan en zijn Fons en Edward van de Veldstraat naar de Bolwerkstraat
verhuisd, zodat de groep vandaag bestaat uit: Walter, Jozef, Stan en Alfons.
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Walter werkt in vzw ’t Werk (een
sociale werkplaats voor mensen
met autisme), waar hij o.a. pralines maakt. Hij doet dit zeer
graag en is terecht trots op zijn
werk. Op woensdag gaat hij wandelen en hij kijkt graag naar ijshockey- en volleybalwedstrijden.
Af en toe gaat hij in de Monnikenheide logeren of op reis met
De Kei.
Jozef gaat naar de Atelier in Herentals, laat zijn creativiteit vrij
in de tekenacademie en ging tot voor kort bowlingen. ’s Zondags gaat hij zijn zus
bezoeken. Hij kan heel goed met zijn gsm overweg (wat voor vele van onze bewoners
moeilijk is). Ook hij gaat graag op reis met De Kei.
Fons (die voordien in de Veldstraat woonde) is altijd bereid een helpende hand toe
te steken, praat graag en is heel lief. Hij doet altijd om goed te doen (zo bakt hij ’s
morgens graag spek voor zijn medebewoners). Hij werkt in ZKW (Zuid-Kempische
Werkplaats) en gaat graag bowlingen (hij speelt kampioenschappen mee). Hij volgt
schrijf- en leesles in de Dorpel en gaat soms op reis met De Kei.
Sinds enkele maanden is Edward naar de nieuwbouw in de Schoolstraat verhuisd en
sinds kort is Stan erbij gekomen. Welkom in de groep, Stan!
Koken kunnen ze niet zelf, dus wordt er in het weekend een warme maaltijd bezorgd
(op weekdagen kookt de begeleiding).
Schoolhuis Schoolstraat
In het Schoolhuis in de Schoolstraat (naast de
Nieuwbouw) wonen Gert, Dimetri, Wesley en Julien.
Julien (die voordien in de Schoutenlaan woonde) is in
2006 naar het Schoolhuis verhuisd. Hij is altijd vrolijk
en lief en is de oudste van de bende. Hij helpt veel in
het huishouden en is een echte hamsteraar. Hij werkt
halftijds in de ZKW (Zuid-Kempische Werkplaats) en
gaat graag bowlingen en op reis met De Kei.
Dimetri is de grootste van de groep (en van heel Den
Brand) en helpt bij de klusjesdienst. Hij gaat dan met
de trein naar Mol. Elke maand gaat hij met de bromfiets naar zijn zus. Dimetri gaat fitnessen met Gunther en Wesley.
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Wesley werkt ook in de ZKW. Hij wil de begeleiding graag helpen met hun taken.
Omdat hij een langslaper is, gaat hij op werkdagen eerst in de Bolwerkstraat eten,
neemt hij zijn medicatie in en vertrekt van daaruit naar zijn werk. Wesley is een
echte Club supporter!
Gert werkt voltijds in ZKW en heeft een vriendin (An), die hij op reis met De Kei
heeft leren kennen. Zij houdt hem graag gezelschap. In het weekend gaat Gert naar
huis.
De bewoners sorteren de was samen met de begeleiding en de strijk doen ze zelf.
Ze overleggen in groep wie wat doet in het huishouden.
Beschermd wonen
De bewoners worden begeleid
door Leen (projectverantwoordelijke), Inge, Sofie en Hilde.
Iedere werkdag is er begeleiding
aanwezig In de Bolwerkstraat alle
dagen van 10u tot 16u. In de
Veldstraat op maandag en vrijdag
vanaf 10, de andere dagen vanaf
16u (aangezien de bewoners overdag werken zijn). In de Schoolstraat alle dagen vanaf 16u tot
19u (op dinsdag vanaf 13u).
De begeleiding ondersteunt bij het winkelen, koken, huishouden, medicatie, doktersbezoeken, … De begeleiding ondersteunt ook met financiële zaken (in samenspraak met de bewindvoerder), regelt vervoer en bemiddelt bij onderlinge onenigheden.
We doen ook activiteiten met de hele groep (alle 3 de huizen): zoals op uitstap,
kerstfeestjes …
De bewoners genieten van de vrijheid maar zijn ook blij met de ondersteuning die
hen geboden wordt!
Zelfstandig wonen
Den Brand vzw biedt ook ondersteuning aan personen met een beperking die zelfstandig wonen, maar die enkele uren per week ondersteuning vragen bij geldzaken,
papierwerk, huishouden, koken, … Zo ondersteunen zij Steven, Karel, An, Peter en
Arthur die zelfstandig wonen.
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DEN BRAND IS VERGUNDE ZORGAANBIEDER
We zijn weer een stap verder in het hele veranderingsproces in de zorgsector: Den
Brand vzw is nu officieel erkend door het VAPH als “Vergunde Zorg Aanbieder”!
Het was louter een administratieve formaliteit, maar het is toch fijn dat het document van het VAPH nu in ons bezit is.
Waar gaat het over?
In de nieuwe regelgeving (i.v.m. het persoonsvolgend budget) moesten FAMvoorzieningen (want dat we waren van 2012 tot nu) een nieuwe naam krijgen: dat
werd “VERGUNDE ZORGAANBIEDER” (VZA).
Om dit ook juridisch in orde te maken moest de Vlaamse overheid opnieuw alle voorzieningen “vergunnen” volgens de nieuwe benaming. Zonder verdere procedures en
gevolgen is die omzetting nu gebeurd en werd ons het besluit overgemaakt. Er verandert verder niets voor Den Brand qua werking.
Alleen zijn we er zeker van dat we ook de volgende jaren in het nieuwe systeem
kunnen doen waar we goed in zijn: personen met een beperking zorg en ondersteuning bieden.

HOE EEN PERSOONSVOLGEND BUDGET BESTEDEN?
Vanaf 1 september 2016 vindt u meer informatie over de besteding van het persoonsvolgend budget op de site van het VAPH, via de knop “PVB aanvragen” (de link
staat ook op de Homepagina van Den Brand – www.denbrand.be). Hier vindt u informatie over wat het persoonsvolgend budget is, welke zorg en ondersteuning ermee
ingekocht kan worden en hoe het opgestart en besteed kan worden.
Voor de mensen die momenteel via een voorziening zorg en ondersteuning krijgen, of
over een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget beschikken, gebeurt de omzetting naar een persoonsvolgend budget in januari 2017. Zij
worden dit najaar via een persoonlijke brief op de hoogte gebracht. Wie een lopende aanvraag had, krijgt een voorstel toegestuurd om zijn huidige vraag naar ondersteuning om te zetten naar een vraag naar persoonsvolgend budget.
Tegen het einde van 2016 zal Den Brand vzw een informatieavond organiseren
waarmee we u verder willen informeren over alle veranderingen in de sector. Meer
nieuws hieromtrent volgt nog.
Moest u hieromtrent nog vragen hebben, mag u steeds contact met ons opnemen!
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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
www.denbrand.be
denbrand.vzw

16

