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Beste lezer,

2020 is tot nu toe geen “gewoon” jaar geweest en zal het ook niet worden. Het Corona virus heeft 
onze samenleving flink op zijn kop gezet en dat geldt niet in het minst voor Zonnehoeve|Living+. 
Samen zijn we er tot op heden in geslaagd de veiligheid van de cliënten en medewerkers zo goed 
mogelijk te waarborgen. Tegelijk beseffen we ook dat we zullen moeten samenleven met het Co-
rona virus, de recente besmettingen in onze voorzieningen bevestigden dit. 

Naast veiligheid is het optimaliseren van de levenskwaliteit en het welzijn van cliënten en mede-
werkers ook onze opdracht. Veiligheid vraagt een niet aflatende waakzaamheid, welzijn vraagt de 
mogelijkheid tot contact, ontspanning en kunnen leven. Deze twee factoren in balans houden is 
onze grootste uitdaging voor de komende periode. Een volledige lock-down zoals in het voorjaar 
willen we liefst vermijden, tussentijdse verstrengingen en quarantaines gaan helaas soms nodig 
zijn. We willen inzetten op een najaar waarin mensen zich goed en veilig voelen en ook mooie 
momenten kunnen beleven. Bovendien bereiden we ons alvast voor op 2021, waarin we meer en 
meer ons leven van voor de Corona crisis hopen te kunnen heropnemen.

De weg naar de jaarwisseling is geen rechte lijn, het is een kronkelend pad met veel onbekende 
factoren en een onduidelijk perspectief. In deze nieuwsbrief lees je meer over hoe we dit pad tot 
nu toe bewandelden en hoe we het in de toekomst wensen te bewandelen.  

Veel leesplezier!

We willen meer en meer inzetten op communicatie via 
e-mail. Het is beter voor het milieu en we kunnen je
veel sneller informeren. Dit blijkt nu in Corona tijden met 
snel veranderende situaties des te meer. Vanaf volgende 
week zal al het Corona gerelateerde nieuws enkel nog via 
e-mail verstuurd worden. Vanaf 2021 willen we dit 
doortrekken naar al onze communicatie (uitnodigingen, 
nieuwsbrieven, ...). Heb je een e-mail adres maar ontvang 
je onze communicatie nog per post? Stuur je e-mail adres 
dan door naar suzanne.lambert@zonnehoeve.be zodat je 
op de hoogte blijft van het reilen en zeilen binnen 
Zonnehoeve|Living+. Heb je geen e-mail adres en kun je 
er echt geen aanmaken? Geef dit dan door via je contact 
persoon bij Zonnehoeve|Living+ en we zoeken naar 
een oplossing. 



De Corona crisis waarin we ons sinds maart bevinden, heeft ook een impact op de werking van 
Zonnehoeve|Living+. We hielden je het afgelopen half jaar op de hoogte van de geldende maat-
regelen en consequenties daarvan op het dagelijks leven. Van een volledige Lock-Down in maart 
en april, konden we in de loop van mei en juni afstappen. De zomer was er nog eentje met veel 
maatregelen, maar gelukkig ook met meer en meer mogelijkheden. 

We brachten jullie vorige week op de hoogte van de Covid besmetting die werd vastgesteld bij 
een medewerker en een cliënt van Huis 4 op het domein aan de Zonnestraat 13 in Eke. Een rui-
me groep mensen werd getest en een tweede keer getest. Bij de tweede testing testte iedereen 
negatief, behalve 1 andere cliënt en medewerker van Huis 4. De medewerker en cliënt die eerst 
positief testten, maken het nu goed en kunnen terug uit hun individuele quarantaine. De quaran-
taine maatregelen in Huis 4 blijven echter gelden tot de hele groep (medewerkers en cliënten) 
negatief test. De cliënten werden afgelopen dinsdag een derde keer getest en testten allemaal 
negatief, de medewerkers werden woensdag getest en we zijn in afwachting van hun resultaten. 

We staan voor het najaar en beseffen dat de strijd tegen Covid-19 nog lang niet gestreden is. We 
doen er alles aan om extra besmettingen te voorkomen en zijn tegelijkertijd voorbereid op meer 
testings en eventuele besmettingen. De infrastructuur in alle werkingen is ingericht op mogelij-
ke quarantaines en de preventieve maatregelen worden strikt toegepast. Een overzicht van de 
momenteel geldende maatregelen, vind je steeds op onze website: www.zonnehoeve.be/living. 

De geldende maatregelen blijven voorlopig van kracht, intern verstrengen we bovendien op en-
kele aspecten. Zo wordt er terug meer ingezet op telewerk en geldt er een limiet van 4 personen 
op samenkomsten. Voor de winterperiode nemen we de centrale refter op het domein aan de 
Zonnestraat 13 in Eke in gebruik als bezoekruimte. Momenteel bereiden we alles voor zodat elk 
bezoek veilig kan verlopen. We hopen in de loop van volgende week bezoek in de refter te kunnen 
ontvangen. Vanaf dan is het hoeveke vooraan op het domein geen bezoekruimte meer. De andere 
afspraken binnen de bezoekregeling blijven van kracht, je vindt de details terug op onze website: 
http://zonnehoeve.be/uploads/news/bezoekregeling-zonnehoeve-living/Bezoekregeling-Zonne-
hoeveLiving.pdf

Het is dus een bochtige weg waar we ons op bevinden en dat zal nog wel even zo blijven. Voor 
ons is wel heel duidelijk dat de veiligheid van cliënten en medewerkers en hun netwerk een grote 
prioriteit is en blijft. Tegelijkertijd willen we het welzijn, de levenskwaliteit, niet uit het oog ver-
liezen. We bevinden ons in een lange termijn situatie en willen het dan ook leefbaar houden voor 
iedereen, mét voldoende waakzaamheid zodat ieders veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd 
blijft.

Heb je vragen of suggesties rond de huidige situatie? Je kunt terecht bij onze operationeel 
manager, Katy Provoost: 0497 057 617. 

Corona



Persoonsvolgende Financiering - Correctiefase II
Sedert de komst van persoonsvolgende financiering, is er reeds veel gewijzigd vanuit het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): 
• In 2017 kreeg iedereen een eigen budget, een PVB (persoonsvolgend budget);
• Er moesten nieuwe dienstverleningsovereenkomsten getekend worden;
• Eind december 2019 kreeg iedereen nogmaals een brief met de wijzigingen in het budget 
          voor de komende jaren, waarbij ten laatste in 2027 iedereen een vast budget krijgt.

De (hopelijk) laatste stap in het PVB-verhaal is nu een nieuwe dienstverleningsovereenkomst 
opstellen waarbij iedereen die nog onder het stelsel ‘persoonlijke bijdrage’ zit, overgaat naar 
een dienstverleningsovereenkomst ‘woon- en leefkosten’ en een bijhorende woonovereenkomst 
ondertekent.

Wat is het verschil tussen persoonlijke bijdrage en woon- en leefkosten?

Sinds jaar en dag werd er gewerkt met een dagprijs en een wettelijk gereserveerd inkomen. Vanaf 
01/01/2021 wordt dit afgeschaft en schakelen we over naar systeem van woon- en leefkosten. 

De woonkost houdt in dat er een maandelijkse huur en een voorschot EGW wordt betaald voor de 
kamer en gemeenschappelijke leefruimtes. 

Onder leefkosten worden volgende kosten voor het levensonderhoud begrepen: voeding, drank, 
onderhoud en schoonmaak van de woning en de gemeenschappelijke ruimtes, aansluiting op in-
ternet en aansluiting van tv en telefoon, was- en strijkservice, medicatie, verzorgingsproducten, 
kleding, vervoer, ontspanning, abonnementen, verzekeringen,… 

De woon- en leefkosten worden betaald met het inkomen van de cliënt zoals de inkomensvervan-
gende tegemoetkoming, invaliditeit, pensioen, werkloosheid,…

Velen maakten reeds de overstap naar het systeem van Woon- en Leefkosten. Cliënten die de 
overstap nog moeten maken, worden binnenkort gecontacteerd vanuit onze Sociale Dienst. 

Verkiezingen Gebruikersraad
Dit najaar worden er op Zonnehoeve|Living+ nieuwe gebruikersraden samengesteld.
De gebruikersraden blijven voor ons een zeer belangrijk overlegorgaan waar cliënten en hun net-
werk een onmisbare stem hebben. 

De verkiezingen worden georganiseerd op 26 oktober 2020 en op 26 november 2020 wordt de  
installatie van de nieuwe gebruikersraad gerealiseerd. Begin september werden cliënten, netwerk 
en bewindvoerders uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Je kan je kandidaat stellen om alleen te 
zetelen in de gebruikersraad, maar je kan je ook kandidaat stellen om samen met een cliënt naar 
de gebruikersraad te gaan en de cliënt te ondersteunen in het interpreteren van de informatie en 
meehelpen formuleren van meningen bij de inhoudelijke thema’s.  

Stelde je je kandidaat? Dan wensen we je alvast veel succes bij de verkiezingen!

Werking



Infrastructuur
Zoals je in het stukje rond het Marktonderzoek Wonen kon lezen, wordt er momenteel volop  
gewerkt aan een lange termijn strategie voor onze infrastructuur. Een belangrijk onderdeel zijn 
de huizen op het domein aan de Zonnestraat 13. We streven ernaar om vernieuwingswerken van 
de verouderde infrastructuur op korte termijn te laten starten. Nu, in de tussentijd willen we 
blijven inzetten op wooncomfort. Daarom vonden en vinden er al kleinere werken plaats, een 
overzicht van enkele werken van de afgelopen maanden:

- Airconditioning: de hittegolven van afgelopen zomer benadrukten nog maar eens dat we steeds 
warmere zomers krijgen. De temperatuur kan daardoor ook in de huizen hoog oplopen. Daarom 
zetten we in op airconditioning. In augustus werden airco’s geplaatst in de wasserij en in de  
livings van de huizen op het domein aan de Zonnestraat 13 in Eke.  Daarnaast investeerden we in 
zonnewering voor de huizen 1 t/m 4.

- Zonnepanelen: Zonnehoeve wil een duurzame levensstijl promoten. Schone energie speelt hier-
in een belangrijke rol. We hebben op ons domein aan de Zonnestraat 13 al een groot aantal zon-
nepanelen. In september werd ook de Stationsstraat, één van onze mobiele werkingen, voorzien 
van zonnepanelen. 

- Watercoolers: bij een gezonde en duurzame levensstijl hoort ook voldoende hydratatie. In alle 
huizen op het domein aan de Zonnestraat 13 en in onze werking aan de Sint-Rochuswegel in Gave-
re, installeerden we waterverdelers. Hierdoor hebben cliënten en medewerkers met een simpele 
druk op de knop toegang tot heerlijk fris water. 

- Badkamers: verschillende badkamers in de huizen 1 t/m 4 op het domein aan de Zonnestraat 
13, beantwoorden niet meer aan de hedendaagse standaarden. Daarom krijgen de badkamers in 
de betrokken huizen een opknapbeurt. Deze maand beginnen de werken.

- Keukens: in de livings van Huis 8 installeerden we afgelopen zomer nieuwe keukens. 

In het voorjaar van 2021 willen we de vloeren van de livings van de huizen 1 t/m 4 vervangen en 
krijgt de binnenkoer achteraan op het domein een nieuwe look. 

Marktonderzoek Wonen
We werken momenteel aan een lange termijn strategie voor onze gebouwen. De gebouwen spelen 
een essentiële rol binnen de dienstverlening die we voorzien vanuit Zonnehoeve|Living+. Om de 
kwaliteit van onze dienstverlening op langere termijn te kunnen garanderen, dienen we dan ook 
in te zetten op onze infrastructuur. Een heel belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor vormt 
de cliënt en diens vragen, wensen en noden. 

We willen deze vragen, wensen en noden zo objectief mogelijk in kaart brengen. Daarom startten 
we vanuit Zonnehoeve|Living+ een marktonderzoek op rond wonen. 

Er gingen al 4 focusgroepen door waarin we in kleine groepen rond verschillende thema’s binnen 
het onderwerp wonen debatteerden. Met de resultaten uit deze focusgroepen kregen we alvast 
een beter idee van wat er leeft op de markt en stelden we een bevraging op. Deze bevraging ver-
spreiden we onder een ruim publiek van onder andere (toekomstige) zorgvragers en hun netwerk. 
We willen ook graag jouw wensen en noden kennen. 

Binnenkort ontvang je van ons de bevraging, vul deze zeker in en doe daarmee jouw bijdrage aan 
onze strategie!



Terugblikken...

Zomer 2020
Ondanks de Corona maatregelen, kijken we terug op een mooie zomer. De gekende evenementen 
vielen weg en grootschalige activiteiten waren niet mogelijk, maar binnen de bubbels was er 
ruimte voor leuke, zomerse momenten. Hierbij een beeldend overzicht: 



Kalender
Door de Corona crisis ziet onze kalender voor de laatste maanden van het jaar er anders uit dan 
je van ons gewend bent. Enkele “vaste waardes” moeten we helaas missen. Zo is er geen Zonne-
hoevefeest geweest, vinden er geen cafetaria van ZoVRIJ plaats en worden kerstmarkten zoals 
het Kerstdorp in Sint-Martens-Latem, afgelast. Samen met de vrijwilligers van ZoVRIJ bekijken we 
momenteel wat we wél kunnen realiseren om, volledig Corona proof, toch mooie momenten te 
kunnen creëren.  

Zo willen we op leefgroep niveau alvast initiatieven uitwerken voor Halloween, Sinterklaas en 
Kerst. 29 oktober wandelen de verschillende bubbels een griezelige Halloweentocht op en rond 
het domein aan de Zonnestraat 13. 

Eind januari opende onze winkel ‘t GaZon op de Markt in Gavere. Na een renovatie van het 
pand, de selectie van een team, uitwerken van het concept en een heuse Eindejaar Pop-Up, ging  
‘t GaZon begin 2020 officieel van start! Je kunt in de winkel terecht voor de meest originele ge-
schenkartikelen, hippe interieur items en bijzondere gebruiksvoorwerpen. Alles met veel liefde 
gemaakt door cliënten die deelnemen aan de dagateliers. Met een aankoop heb je niet alleen 
een mooi, eerlijk product in handen maar draag je ook jouw steentje bij aan een warme inclu-
sieve samenleving. Naast eigen artikelen, wordt een breed gamma aan producten aangeboden 
van verschillende partners zoals Oxfam Wereldwinkels, Christiana bronnen, Wagenschot vzw en 
Zonnehoeve|Production vzw.

Helaas betekende de Corona crisis en de Lock-Down in maart ook een sluiting van ‘t GaZon,  
maar momenteel zijn ze terug geopend en kun je deelnemen aan een leuke Halloween wedstrijd: 




