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Gasten
• hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…

Kerst- en nieuw….

• kerst in Willekom
• het kerstverhaal live

Dé periode van het jaar waarop we met een diepe zucht

• een mega coole fuif

telkens weer constateren dat het voorbije jaar wééral

RTH
• speelgoed museum
• schaatsbaan

Team
• interview Katleen

voorbij gevlogen is...
Het is een moment van stilstaan en terugkijken naar de
mooie maar ook de moeilijke en de verdrietige gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Het is tevreden terugblikken en soms ook voornemens
maken om het de volgende keer anders te doen.
Het is een balans opmaken. Wat hebben we aangepakt
en kunnen realiseren? Wat hebben we nog even in wacht
gezet. Wat is er nog voor verbetering vatbaar? Hoe kun-

Algemeen

nen we het verblijf in ons logeerhuis nog beter maken
voor onze gasten en hun familie? Welke ondersteuning
zouden we nog kunnen aanbieden? Hoe bereiken we de

• voettocht KBC - receptie

ouders en mantelzorgers zodat ze ons zorgaanbod leren

• wist je dat...

kennen? ...

Willekom Binnenstebuiten verschijnt driemaandelijks - www.willekom.be
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... Er verandert zoveel achter de schermen van de zorg-

Soms is het de verdeling van de schaarste die de verde-

sector en ondertussen ook al ervoor, want meer en meer

ling van de zorg stuurt. Soms wordt er noodgedwongen

merken familieleden en mantelzorgers dat het zorgaan-

(te?) veel appèl gedaan op de draagkracht van de ge-

bod flexibeler en administratief laagdrempeliger wordt.

zinnen. Maar ook dan gaan we op zoek met de familie

(De Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is hiervan een

en mantelzorgers hoe we ook hier wat ademruimte en

mooi voorbeeld).

ondersteuning kunnen bieden.

Veel veranderingen die veel energie vragen, zoals alle

In al deze situaties geeft het ons telkens weer veel vol-

veranderingen met een mens doen, maar veranderingen

doening om ons steentje te kunnen bijdragen. En alleen

die ook goed zijn. Evolutie naar verdere flexibilisering

met een schitterend, creatief en flexibel medewerker-

van de zorg. Want elk gezin, elke mantelzorger, elke per-

steam kan zoiets dag in dag uit gerealiseerd worden. Het

soon met een beperking heeft zijn eigen specifieke vraag

hoeft geen betoog waarom we elke dag van het jaar met

naar ondersteuning.. Vaak kan een klein zorgaanbod al

veel energie er weer tegenaan gaan…

een grote ondersteuning betekenen, en is het net die beperkte ondersteuning die maakt dat de spankracht van

Leen Van Heukelom

een gezin groot genoeg is om dag in dag uit de zorg te
dragen. Het geeft de mogelijkheid om (snel) geholpen te
worden tijdens crisismomenten, waarmee we weliswaar
allemaal in ons leven mee geconfronteerd worden, maar
die voor gezinnen belast met de zorg voor iemand met
een beperking, wellicht zwaarder om dragen zijn.

‘Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…’
We telden al weken op voorhand af voor deze grote dag.
Iedereen keek er met spanning naar uit.
Want…..de grote vraag was natuurlijk of iedereen het afgelopen jaar braaf was geweest!?
Op vier december 2014 kwam de Heilige Man in Willekom aan. We hadden vanalles voorbereid. Willekom 1
werd helemaal versierd, liedjes werden ingestudeerd en
begeleid op de piano. We waren er klaar voor!
Bij zijn aankomst zongen we allerlei mooie liedjes voor
de Sint. Emely en Dimitri begeleidden de liedjes op de
piano. Wat een natuurtalenten!
Na het zingen begon de Sint met het uitdelen van de cadeautjes. En dat waren er veel, mega veel…
Iedereen kreeg een cadeautje. We waren dan toch wel
heel braaf geweest natuurlijk!
Met een lach op ons gezicht zwaaiden we de Sint uit.

En als klap op de vuurpijl werd deze prachtige avond afgesloten met lekkere koffiekoeken!
Njammie! Tot volgende jaar lieve Sint.
Met de medewerking van
Lions Club Mechelen Leliëndael
Marjolein T.
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‘Kerst in Willekom’
Op 24 december , in de namiddag, zetten we het feestgedruis in met een heerlijk bezoek aan de pub in Walem om er
te smullen van een lekkere pannenkoek en drankje .
’s Avonds, terug in Willekom, hebben de gasten al de tafels mooi versierd voor een gezellige kerstavond. Na een receptie, die we met beide leefgroepen hebben gehouden, was er nog een rijk buffet met veel lekkere warme hapjes die
we met kinderchampagne doorspoelden. Mmmmmm!!
Met volle buikjes hebben we nadien genoten van een mooie, warme kerstfilm.
Koen

‘Het Kerstverhaal Live’
“Er is een kindeke geboren op aard… Te midden van de
Willekom bracht het licht…”
Enthousiaste acteurs verzamelen zich rond de verkleedzakken.
“Ik wil graag ezel zijn.”
“Mag ik de koning zijn?”
“Ik wil wel Maria spelen!!”
“Hebben we wel een kindje?”
“En moet ik dan rechtstaande bevallen???...”
Een “stevige tiener” werd een liefdevolle zachte Maria.
De kleren gaan uit de zakken. Er wordt gepast en ge-

Een “klein spook” veranderde in een super schattig her-

giecheld, gewrongen, gewroet en geknipt …. Er worden

dertje…

baarden geschilderd en sterren geplakt…
Is de cast compleet? Yep!
Een “flauwe plezante” werd een fiere koning met een
rechte rug.

Daar vertrokken we dan in een soort van Kersstoet met
onze radio op onze schouder.
“Jezeke is geboren, halleluja halloo…”.
We brachten ons “bakske vol met stro” en het mooie verhaal naar iedereen die het horen wilde.
Hopelijk hebt u het ook gevoeld en heeft het u kunnen
verwarmen. Wij hebben in ieder geval nog een tijdje licht
gegeven…
Annelies
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‘Een mega coole fuif’
Op woensdag 13 november organiseerde Willekom voor

Zoals verleden jaar zorgde dj Gieljan voor spetterende

de 2de keer op rij een fuif voor personen met een beper-

muziek en dit werd zeer geapprecieerd door het feest-

king. Verschillende collega voorzieningen werden uitge-

volk.

nodigd en ze kwamen in grote getallen afgezakt naar het
parochiezaaltje Libertus te Mechelen.

Wij zijn alvast klaar voor volgend jaar. Jullie hopelijk ook?

En of het cool was…
Deze keer hebben we zomaar eventjes 120 fuifbeesten
mogen ontvangen, bijna het dubbele van vorig jaar. De
feestvierders konden hun beentjes uitslaan en ondertussen genieten van een hotdog en een drankje.

Willen jullie graag op de hoogte gebracht worden
van onze volgende fuif? Mail dan als de bliksem
jullie naam naar info@willekom.be

‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’
Sinds vorig jaar is RTH een echt begrip ten huize Willekom.
Wat we allemaal organiseren zal je hier regelmatig kunnen lezen, …
De meeste kinderen zijn blij wanneer het vakantie is of
wanneer ze een schoolvrije dag hebben.
Extra leuk wordt het natuurlijk als ze toffe, sportieve,
spannende en nieuwe dingen kunnen doen en ontdekken.
We proberen om er steeds een leuke dag van te maken.
Zoals bijvoorbeeld in de Kerstvakantie.

Toen trokken we naar het speelgoedmuseum te Mechelen.
Met een raadsel in de hand gingen we op speurtocht doorheen het museum.
Het werd een tocht doorheen de tijd met mooi, iets minder mooi, nieuw en oud
speelgoed.
Het leuke was dat we ook allerlei spelletjes mochten uitproberen.
De sjoelbak, de snooker en het tafelvoetbalspel werden uitvoerig uitgeprobeerd.
Het was een fijne uitstap waarbij we hebben moeten samenwerken en samen spelen.
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Maandag 13 januari hadden de leerlingen van het Sint-Janshof een lessenvrije dag.

Ze waren meer dan welkom om zich samen met ons op

Na een paar rondjes voelden de supersportievelingen

glad ijs te begeven.

onder ons zich al zekerder en begonnen ze de baan al
zelfstandig te ontdekken. Anderen bleven liever ‘aan de

In de voormiddag speelden we een spel en na het mid-

baar hangen’. Maar het tempo werd ook daar al vlug op-

dageten trokken we naar de schaatsbaan in Heist-op-

gevoerd.

den-Berg.
Trots op onze prestaties stapten we na enkele uurtjes het
Sommigen hadden nog nooit op het ijs gestaan maar al-

ijs af. Het was een fijne uitstap waar we volop van ge-

len hadden er wel ongelooflijk zin in.

noten hebben, en wij kijken alvast uit naar de volgende
uitstap!

Met behulp van een ‘schaatsbaar’ (waar we ons aan konden vasthouden) trokken we het ijs op.

Groetjes van het RTH-team

Al een geluk want in het begin gingen onze benen niet in
de richting waar we naar toe wilden gaan.

Willekom organiseert Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Even ertussenuit ? Heb je nood aan een adempauze of

Het VAPH heeft wel enkele voorwaarden verbonden aan

zoek je tijdelijk hulp bij de verzorging van je kind, broer,

de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Voor meer uitleg kan

zus of familielid? Willekom biedt, ook zonder een beslis-

u steeds bij ons terecht.

sing van het VAPH, een tijdelijke verblijf aan met warme
en professionele ondersteuning.
Jong en oud vindt zijn gading in een ruim aanbod van

Nieuw zorgaanbod Rechtstreeks Toegankelijke

leuke activiteiten, bij ons is het altijd een beetje vakantie...

Hulp (RTH) EXTRA aanbod tijdens vakanties.

Willekom organiseert ook tijdens (school)vakanties speciale thema dagen (weken).

www.willekom.be
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‘Interview Katleen’
Op 03 januari 2014 interviewde Marcella, Katleen De Jonghe,
over de talrijke veranderingen, evoluties in Willekom die zij
gedurende de 17 jaar die ze er werkt, heeft ervaren.
Katleen vertelde me dat ze sinds 1996 in Willekom werkt. Eerst als stagiaire
en vrijwilligster en sinds juni 1997 als vaste medewerker, eerst als opvoedster en in 1999 als hoofdopvoedster.
Ze heeft haar eindwerk gemaakt over het kwaliteitsdecreet (wetgeving betreffend vernieuwing in de zorg), wat o.a. inhield dat er een kwaliteitshandboek moest worden opgesteld.
Gedurende de 17 jaar dat ze hier werkt is Willekom uiteraard geëvolueerd.
Wat is er zoal veranderd en hoe heb je dit ervaren?

“De evolutie die Willekom in de loop

creëerd wordt om deze talenten in te

zwemmen, beautysalon, verhaaluur-

der jaren heeft gemaakt is zeer uit-

zetten. Dit geeft voordelen en meer

tjes, snoezelmomenten,

gebreid, ik zou er als het ware een

kwaliteit voor de gast, de organisatie

muziek, kookatelier, fuif, paardrijden

boek over kunnen schrijven. Ik zet

en de werknemer. Het team werd ook

… Meer dan keuze genoeg.

de belangrijkste evoluties hier even

verder uitgebreid qua functies, zoals

op een rijtje:

een klusjesman, een verantwoordelij-

De laatste jaren organiseerden we als

glastoer,

ke voor het koken, een onderhouds-

team, in samenwerking met direc-

De eerste jaren is er hard gewerkt in

verantwoordelijke en een adminis-

tie en RVB verschillende activiteiten

Willekom om een erkenning kort-

tratieverantwoordelijke. Dit geeft het

zoals een opendeurdag, een kerst-

verblijf voor 6 personen met een

werk van de opvoeder/begeleider

markt, feest in de zomer, een fuif, een

beperking te krijgen van het VAPH,

meer ruimte, wat dan ook weer meer

foto-wandel-zoektocht, een quiz, een

toen nog het Vlaams Fonds. In de

kwaliteit voor de gasten betekent.

carwash,... Ook voor dit jaar zijn we al

loop der jaren is Willekom uitge-

plannen aan het smeden… Willekom

groeid tot een kortverblijf voor 15

Ook het activiteitenpakket is serieus

personen met een beperking. Daar-

geëvolueerd en gestructureerd met

naast heeft Willekom een plaats

variabele activiteiten. Maandagoch-

Een grote verandering is natuurlijk

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en

tend is er steeds een gastenvergade-

ook gekomen met de nieuwbouw.

worden er personen met een con-

ring waar de gasten zelf inbreng heb-

Willekom in de Galgestraat barstte

venant opgenomen.

ben en praten over de voorbije week

uit zijn voegen en de nieuwbouw

en over wat komen gaat. Wat vonden

was meer dan welkom. De huidige

Ook op vlak van personeel en als

ze leuk en wat minder leuk; wat wil-

inrichting biedt vele opportuniteiten

team zijn we zeer geëvolueerd.

len ze graag doen? Aan welke activi-

en we blijven werken aan verder op-

Momenteel vormen we een zeer

teiten gaan ze deelnemen en welke

timalisering.”

complementair team waar de focus

taakjes nemen ze de komende week

ligt op talent en waar er ruimte ge-

op zich. Er zijn o.a. crea-activiteiten,

leeft!
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Katleen woont in het Pajottenland, toch een heel eind van Willekom, maar het overbruggen van deze afstand doet
ze met plezier omdat ze haar werk in Willekom ontzettend graag doet. Het geeft haar energie en het blijft elke dag
een serieuze positieve uitdaging.
Katleen, zijn er leuke anekdotes die je met ons wilt delen?

• Sommige gasten ken ik al vanaf mijn stage periode in Willekom. Als deze gasten komen logeren is het telkens
weer leuk om samen herinneringen uit het verleden op te rakelen.

• De uitstap naar Planckendael met de toenmalige geburen in de Galgestraat was een topper.
• De uitstap naar Bornem om samen te rijden met de truckers was voor de gasten zeer leuk.
• Gasten die meekoken en glunderen als ze de lepel aflikken. Een lach op iemand zijn gezicht kunnen toveren,
daar wordt ik blij van.

• Afscheid nemen van gasten en toch de mooie herinneringen kunnen koesteren.
• De ontelbare keren dat we naar Tivoli gingen, spelen in de speeltuin, kijken naar de dieren, wandelen tussen
de bomen,…

• Ook het feestje voor het 10-jarig bestaan van Willekom, georganiseerd door het team, zal ik niet vergeten.”

Willekom is een kortverblijf. Welke competenties dient
een opvoed(st)er,/begeleid(st)er in een kortverblijf zeker
te bezitten?

teit en inventiviteit zijn ook onmisbaar. Het is steeds een
begeleiden van mensen die heel kwetsbaar zijn.“
Marcella V.H.

“Flexibiliteit is de belangrijkste competentie van een opvoeder in een kortverlbijf. Een voldoende dosis creativi-
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‘Receptie KBC’
In het vorige krantje kregen jullie reeds nieuws over het
mooie initiatief van KBC en hun weekvoettocht. In deze
editie krijgen jullie het resultaat te horen.
Op 16 december 2013 hielden we een receptie. De stappers van KBC, medewerkers van Willekom, directie en
RvB waren allen aanwezig op deze gelegenheid. Een gezellige bijeenkomst, met als kers op de taart een mooie
cheque!
KBC stapte 15.000 euro bijeen. Het was dan ook een
plaatsje waard in de steekkrant. . DIKKE MERCI aan KBC!
Kim L.
we graag dankuwel zeggen aan de Raad van Bestuur voor het lekkere
personeelsnieuwjaarsetentje. We hebben ervan genoten! En ook een speciale
dankuwel en ‘proost’ aan de ouders van Bart Vermeulen, zij trakteerden ons op het

Wist je dat?

aperitief!

we heel het jaar door allerlei zaken inzamelen: alle textiel, lederwaren en hard plastic speelgoed/
lege batterijen/ lege inktpatronen/ oude gsms. We werken samen met organisaties die deze
goederen komen ophalen. Willekom krijgt hiervoor een kleine vergoeding die we gebruiken
voor extra spelmateriaal. In 2013 zamelden we meer dan 3000 kg textiel in!! Dank je wel aan
iedereen die een zakje, klein of groot, naar Willekom bracht.

we vlak voor Kerstmis een speciaal bloemschikatelier organiseerden in Willekom. Op
bestelling maakten we ruim 20 unieke kerstdecoraties voor onze buren.
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Voor inlichtingen, contacteer ons op info@willekom.be
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