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Lente Editie



Beste lezer,

Hierbij ontvang je de lente editie van onze nieuwsbrief. De lente stond tot nu toe gelukkig in het teken 
van nieuwe mogelijkheden. We kregen nog te maken met enkele Corona besmettingen en quarantaines, 
maar ernstige ziektebeelden bleven gelukkig achterwege. 

We konden dan ook meesurfen op de golf van versoepelingen in België. Het betekent voor 
Zonnehoeve|Living+ grotendeels terug werken volgens het gekende ritme en terug ruimte voor leuke 
intiatieven en elkaar ontmoeten. 

Graag brengen we jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van het reilen en zeilen van de afgelopen 
maanden. 

Veel leesplezier!

Corona crisis

Zoals u weet, bevinden we ons momenteel in een fase van de Corona crisis waarin gelukkig terug veel 
mogelijk is. Alhoewel het virus niet weg is, gaan activiteiten en initiatieven terug door en kunnen de 
cliënten en medewerkers hier terug aan deelnemen.

Onze werking verloopt dan ook grotendeels terug zoals voor de Corona crisis. Helaas krijgen we nog af en 
toe te maken met besmettingen en bijhorende testings en quarantaines. Gelukkig blijven de symptomen 
over het algemeen eerder mild en geneest iedereen goed. 

Ons winterplan wordt dan ook niet vervangen door een lenteplan. De procedures in geval van besmetting 
blijven gelden en zijn gekend onder onze medewerkers. Daarnaast blijven preventieve maatregelen, 
zoals het dragen van een mondmasker, verplicht. Ook de bezoekregeling houden we voorlopig aan. Deze 
houdt nog volgende afspraken in:

- Bezoek vindt plaats in de kamer van de cliënt, in de refter, of buiten
- Bezoek vindt niet plaats in de leefgroep, maar kan wel op het terras van de leefgroep
- Er staat geen maximum meer op het aantal aantal bezoekers
- Bezoekers dragen een mondmasker gedurende het volledige bezoekmoment, buiten hoef je geen 
  mondmasker te dragen, houd waar mogelijk wel wat afstand.

Rond een collectieve 4e vaccinatie, een 2e boosterprik, kregen wij voorlopig nog geen richtlijnen. 
Cliënten die een individuele uitnodiging krijgen, kunnen hier uiteraard op ingaan. 

We houden jullie op de hoogte van eventuele nieuwe richtlijnen. 



Werking

Gezonde Mond - opstart pilootproject ‘De mondzorglijn plus’

Zorgzame buurten

Logistieke nieuwtjes
- Binnenkort worden de frisdrank automaten op het domein aan de Zonnestraat 13 gevuld met water-
tjes in allerlei smaken en zero-drankjes. De prijs wordt aangepast aan de actuele prijzen, dit houdt een 
verhoging in met 10 eurocent.

- 23 maart zijn we begonnen aan de aanleg van het grasplein vooraan op het domein aan de Zonnestraat 
13. Er werden paadjes en een pleintje aangelegd, omringd door gras. In een volgende fase willen we dit 
verder aankleden met bankjes, bloembakken etc. om er een rustgevend en fleurig geheel van te maken.  
De bedoeling is dat het een gezellige plek wordt waar cliënten, medewerkers, vrijwilligers, netwerk, ... 
elkaar kunnen ontmoeten. 

- We plaatsen binnenkort ook een basketbalring op de binnenkoer achteraan op het domein aan de Zon-
nestraat 13.

- We hebben opnieuw een werkgroep Ecologie & Tuin opgestart. Deze werkgroep gaat praktisch aan de 
slag om ons domein wat groener te maken. We houden jullie op de hoogte van wat we allemaal doen en 
al gedaan hebben. Suggesties zijn nog steeds welkom!

- Na 2 jaar sluiting vanwege Corona is op 19 april de centrale refter op het domein aan de Zonnestraat 
13 terug open gegaan. We serveren de warme maaltijd terug in de refter en cliënten en medewerkers 
kunnen daar terug tafelen. 

- De snelheidslimiet op ons domein aan de Zonnestraat 13 ligt op 15 km/u.  
We merken dat er vaak te hard wordt gereden wat de verkeersveiligheid  
niet ten goede komt. Daarom zetten we verschillende initiatieven op poten  
om mensen bewust te maken. Een eerste actie komt vanuit het DAC,  
zij maakten zelf snelheidslimiet bordjes! 

Het is met de mondgezondheid van kwetsbare groepen vaak slecht gesteld. Een goede mondgezondheid is 
echter van groot belang, niet alleen om ons gebit te behouden maar een slechte mondgezondheid heeft 
ook invloed op onze algemene gezondheid. Zo kan een ongezonde mond de oorzaak zijn van allerhande 
infecties en hart- en vaatziekten. 

Vorig najaar beslisten we ons kandidaat te stellen voor het pilootproject “De mondzorglijn plus”, een ini-
tiatief van Gezonde Mond. We kunnen het goede nieuws melden dat onze voorziening samen met 7 andere 
voorzieningen geselecteerd werd om in dit pilootproject te stappen. Onze logopedist, Wendy De Bruycker, 
is de trekkende kracht in dit initiatief. Het is niet evident om de tand- en mondzorg bij sommige van onze 
cliënten op peil te houden (te weinig tijd, te weinig kennis, handelingsverlegenheid, cliënten die niet mee-
werken, aanschaf en beschikbaarheid van geschikte materialen…) maar samen met een aangesteld team 
van mondzorgverantwoordelijken per werking gaan we deze uitdaging aan. 

Afgelopen zomer hebben Liesbet, Nancy, Thomas en Katy  gewerkt rond de projectoproep “Zorgzame 
buurten”.  Hiervoor moest er een projectoproep ingediend worden samen met één of meerdere lokale 
partners.  We hebben toen contact opgenomen met de gemeente Nazareth en Gavere.  
Met de gemeente Gavere hebben we ons finaal geëngageerd om samen met hen en enkele andere part-
ners een project in te dienen.  

Het project van Gavere namelijk, ‘’t Is voor mekaar’ Buurtproject ’t Is voor mekaar Gavere | Zorgen voor 
Morgen,  werd ook weerhouden.  Dit is het project dat we samen met hen hebben ondertekend. Momen-
teel bekijken we hoe we de praktische uitrol van het project kunnen aanpakken samen met de gemeen-
te. 

- Verhuisdiensten
Onze Technische Dienst wordt regelmatig ingezet bij verhuizen van de cliënten. We werkten hiervoor 
volgende afspraken en tarieven uit:

Verhuizen binnen Zonnehoeve|Living+
 - Gratis: 4 uur verhuisservice bestaande uit twee personen van de technische dienst,    
maximum 1 verhuis/jaar/cliënt
 - Kilometers naar externe locatie worden doorgerekend
 - Indien >4 uur: 20€/uur/persoon

Verhuizen buiten Zonnehoeve|Living+ (indien niet haalbaar voor netwerk)
 - 20€/uur/persoon
 - Kilometers worden doorgerekend

Gooien van stukken in container (enkel voor cliënten Zonnehoeve|Living+)
 - Indien > 2m²: 35€/m

Mededelingen uit de administratie

- Facturatie
Wegens langdurige afwezigheid van één van onze medewerkers op de dienst administratie, zal er onge-
veer een maand vertraging op de facturatie zijn. 

- Energie prijzen
De energie prijzen stijgen in ons land, hierbij geven we een overzicht welke impact we hiervan 
verwachten in onze organisatie:
 - Elektriciteit/gas/water Domein Zonnestraat 13
 Vast tarief tot 2023 
 VOORLOPIG GEEN prijsstijgingen voor 2022 
 Prijzen 2023: mogelijk wel stijgingen 
 - Sint-Rochuswegel
 Elektriciteit: vast contract dat afloopt op 16/12/2022
 Gas: variabel tarief
 - Zonnestraat 11
 Elektriciteit: vast contract dat afloopt op 01/06/2022
 Gas: variabel tarief
 - Stationsstraat  
 Elektriciteit: vast contract dat afloopt midden 2023
 Gas: variabel tarief

In 2022 verwachten we mogelijk iets hogere prijzen voor gas. In 2023 zou er mogelijk grote stijgingen 
kunnen zijn in de elektriciteits tarieven, dit is nog onzeker. 

- Prijzen maaltijden 
De kostprijs van de maaltijden op Zonnehoeve|Living+ wordt opnieuw berekend. Gezien de stijging van 
de grondstofprijzen, volgen er mogelijks kleine prijsstijgingen voor onze maaltijden vanaf 01/07/2022. 



Zonnehoeve Future Proof

De Bougies

traject begeleid door de Wilde Zwanen

Zorginspectie

De afgelopen maanden is de strategische oefening, Zonnehoeve Future Proof, verder gezet. De stuur-
groep bestaande uit directie en Raad van Bestuur van Zonnehoeve|Living+ en Zonnehoeve|Production, 
komt geregeld samen en de laatste adviezen vanuit de werkgroepen zijn gegeven. 

Om tot een sluitend masterplan te komen voor het domein met voldoende aandacht voor alle factoren 
(gebouwen, ecologie, duurzaamheid, veiligheid, zorgaanbod en -wensen, ...) bekijken we momenteel 
verschillende mogelijke samenwerkingen met externe partijen. Dit wat betreft het technisch-architectu-
rale, operationele en communicatieve aspect. 

Het streefdoel is nog altijd om voor deze zomer tot een afgerond gebouwenplan te komen. In de tus-
sentijd zijn er nog geen verdere praktische stappen ondernomen, de aanleg van de weg van de N60 naar 
ons domein start normaal gezien tegen eind dit jaar. Hierbij vinden jullie een plannetje van hoe de weg 
uiteindelijk zal lopen:

Begin februari kregen we onaangekondigd bezoek van de zorginspectie. De inspectie heeft de ganse  
voormiddag controles uitgevoerd in Huis 5 op 6 verschillende domeinen zoals medicatie, toezicht, infor-
matieoverdracht en infrastructuur. We scoorden op alle domeinen goed, er waren enkele opmerkingen 
rond de infrastructuur en dan voornamelijk het gebrek aan individuele sanitaire cellen voor de cliënten. 

Individueel sanitair is alvast zeker een belangrijk aandachtspunt binnen Zonnehoeve Future Proof en het 
uiteindelijke gebouwenplan. 

Via deze weg feliciteren we het betrokken team met het goede resultaat!

Vorige nieuwsbrief lieten we jullie kennismaken met het traject “Anders organiseren” waarin we onze 
werking analyseren en kijken wat goed zit, wat beter kan en wat we beter loslaten. De bedoeling is tot 
een kompas te komen dat sturing en richting kan geven. Kortom: waar willen we naartoe met zijn allen? 
We worden in dit traject begeleid door de organisatie de Wilde Zwanen. 

Ondertussen kreeg de trekkende kracht achter dit traject, het voormalig vliegwiel, de naam “De Bou-
gies”, met de insteek om de vonk te zijn tot verandering, inspiratie, de start van de motor. Allez bouger!

Om onze werking te kunnen analyseren en optimaliseren, moeten we beginnen bij de basis en dat is wat 
de bougies ook doen. Ze hebben ondertussen een eerste vlucht genomen, waarin de visie en missie van 
Zonnehoeve|Living+ werden geanalyseerd en geëvalueerd. 

Het werk van de eerste vlucht werd teruggekoppeld naar de Gebruikersraad en naar een representatieve 
groep van onze medewerkers, waarna er mogelijkheid was tot terugkoppeling, evaluatie, ...

Nu is het tijd voor de tweede vlucht, waarin onze kernopdracht en processen onder de loep worden ge-
nomen. 

We houden jullie op de hoogte van de vorderingen!

Heb je vragen, suggesties, opmerkingen? Laat ze ons weten! De bougies bestaan uit Wendy Cloostermans 
(Administratie); Wendy De Bruycker (Multidisciplinaire Dienst); Margot D’Haene (Huis 2); Ortwin Lioen 
(Huis 5-6); Anne Boone (DAC); Bob Coene (Sint-Rochuswegel). 
Je kunt ze bereiken via zlbougies@zonnehoeve.be

Cliënten

Nieuwe cliënten
Maarten V.W. was reeds een paar jaar logé bij Zonnehoeve|Living+, sinds 6 december 2021 woont hij 
definitief in Huis 1. 
Lode C. nam op 1 februari 2022 zijn intrek in Huis 9.

Verhuizen
Brigitte S. is op 6 december 2021 verhuisd naar een andere studio binnen de Sint-Rochuswegel. 
Skippy P. is op 31 december 2021 verhuisd van Huis 5 naar een andere voorziening. 
Xavier P. is ook op 31 december 2021 verhuisd van de Sint-Rochuswegel naar een andere voorziening. 
Elleke D.C. verhuisde op 18 februari 2022 van de Stationsstraat in Gavere naar en studio in de Sint-Ro-
chuswegel. 
Michael M. verhuisde op 1 maart 2022 van een eigen huurwoning naar een appartement op de tweede 
verdieping van de Sint-Rochuswegel.
Jurgen F. is ook op 1 maart 2022 verhuisd, hij verruilde de Liefkenswegel voor een sociale huurwoning. 

Nieuws over cliënten sinds december 2021:



Personeelsbeweging
Personeelsverschuivingen sinds december 2021: 

Huis 1: Carine is terug aan de slag na een periode van afwezigheid. Emma blijft in Huis 1 en vervangt er 
Hanne tot ze terugkomt na haar borstvoedingsverlof. Jolien is namelijk terug aan de slag als nacht-vlin-
der. We hebben in Huis 1 ook Debbie verwelkomd, die de overstap maakt van Huis 4.

In Huis 3 nemen we binnenkort afscheid van Ellen, zij gaat elders een nieuwe uitdaging aan. Dat bete-
kent dat Céline, die reeds stage deed in Huis 3, voor onbepaalde duur aan de slag kan in dit huis. Tina 
zal vanaf dan ook meer uren werken in Huis 3. Amine is zwanger, we zoeken momenteel naar een ver-
vanger. In Huis 4 wordt ze vervangen door Emeraude.

We zoeken momenteel naar een nieuwe medewerker voor Huis 5 tot eind dit jaar. Deze zomer zal Fréde-
ric, huidig stagiair, even aan de slag kunnen in Huis 6 in het kader van een vervanging.

In Huis 8 kan Jade aan de slag als tijdelijke kracht, zij vervangt er Lory die een jobrotatie doet in Huis 
9. Kimberley is namelijk zwanger van een eerste kindje. Els gaat vanaf mei halftijds aan de slag als 
preventieadviseur binnen Zonnehoeve|Living+ en zal dit combineren met vlinderwerk. Hierdoor kon Fien 
starten in Huis 8 en er lid worden van het vast begeleidingsteam.

In de medische dienst verwelkomen we vanaf juni een nieuwe collega, Annelies. Zij vormt samen met 
Sarah en Christ het team verpleegkundigen. 

In de sociale dienst zeggen we begin deze zomer vaarwel aan Nancy en konden we een nieuwe collega 
vinden in Kim die midden mei bij ons aan het werk gaat.

In de boekhouding verwelkomden we in februari Mathias als hoofdboekhouder. 

Helaas moeten we ook melden dat Hilde, zorgcoördinator, onze organisatie gaat verlaten. 

Op de personeelsdienst startte Inge in een tijdelijk project.

In het DAC ging Luc na jarenlange dienst met pensioen en ook Hendrik mag binnenkort genieten van 
een welverdiend pensioen, dit na meer dan 40 jaar dienst. Enkele medewerkers zullen naar aanleiding 
van deze pensioenen in het DAC meer uren werken en er staat ook een vacature open voor een tijdelijke 
atelierbegeleider. In september mogen we een nieuwe teamcoach DAC verwachten.

Voor het mobiel team zijn we op zoek naar een nieuwe begeleider. Anja ging namelijk een nieuwe uitda-
ging aan in een andere organisatie.

Binnenkort gaat onze kok Eric met pensioen! We zijn dringend op zoek naar een halftijdse (grootkeuken)
kok die enthousiast meewerkt aan lekkere en gezonde maaltijden voor onze cliënten en medewerkers.

Er heerst momenteel een krapte op de arbeidsmarkt, dit kan ervoor zorgen dat het soms wat langer 
duurt dan we willen om een vacature in te vullen. We wensen de stabiliteit in de werkingen zo goed 
mogelijk te behouden, maar dit is niet altijd evident.

Ken je mensen die interesse hebben in een job binnen Zonnehoeve|Living+ ? Laat hen dan zeker kennis-
maken met onze vacaturepagina: www.zonnehoeve.be/living/vacatures. Voor deze zomer zijn we ook op 
zoek naar jobstudenten voor verschillende opdrachten. Welkom!



Ad Valvas

Open Plaatsen

We hebben momenteel verschillende open  
plaatsen. 

Daarnaast bieden wij mobiele begeleiding 
aan en zijn er ook steeds open plaatsen in ons  
dagactiviteitencentrum.

We willen mensen met een zorgvraag graag 
informeren over de mogelijkheden die wij  
bieden.

Ben je zelf op zoek of ken je iemand die nog 
op zoek is naar de juiste ondersteuning?  

Neem contact op met onze sociale dienst:
zlsocialedienst@zonnehoeve.be | 09/ 330 17 97

Zonnehoeve-Living Volg onze 
Facebook 

pagina en blijf 
op de hoogte van 
alle nieuwtjes!

Postbodes

Wist je dat Zonnehoeve momenteel 
4 postbodes telt? Dagelijks wordt de 

uitgaande post van Zonnehoeve|Living+ 
door één van de postbodes naar een 

postbus gebracht. Ze hebben hiervoor 
een mooie postzak gekregen die ze  

kunnen gebruiken. 

Bezoek ons op Dag van de Zorg - zondag 15 mei!

Schenking

Zonnehoeve|Living+ heeft een 
schenking ontvangen van de mama 
van Geert Schinkels. Het betreft 
een minibus Nissan Prima Star. Deze 
wagen zal zeker van pas komen 
binnen ons wagenpark! Ook via 
deze weg bedanken we de familie 
namens iedereen bij Zonnehoe-
ve|Living+!

We willen werken aan onze naambekendheid en 
een ruim publiek laten kennismaken met onze 
dienstverlening. Daarom hebben we een werk-
groep opgericht die zich bezighoudt met het op-
zetten en uitwerken van een marketingplan.
We ondernamen al eerste acties met onze 
campagne met de zonnebloemen en een direct 
mailing naar bewindvoerders, Buso, MFC’s, ... 

De komende maanden mogen jullie meer initiatie-
ven van deze werkgroep verwachten!



Terugblikken....

Paasspeurtocht ZoVRIJOpen(ing) Villa DACart

Lentedrink

Op 18 maart hielden we onze eerste Open Villa DACart, het was meteen de officiële opening van de  
nieuwe locatie voor ons DACart atelier. Onder genot van een stralende zon, een hapje en een drankje, 
genoten verschillende geïnteresseerden van de getoonde kunst en gesprekjes met de kunstenaars. 

Vanaf nu organiseren we elke 3e vrijdag van de maand een Open Villa van 15u tot 18u waarbij je doorlo-
pend binnen kunt springen om onze werking beter te leren kennen. 

Door de Corona crisis konden we dit jaar geen nieuwjaarsreceptie organiseren voor onze medewerkers, 
vrijwilligers en cliënten. Daarom organiseerden we in maart een lentedrink. Onder een stralende zon en 
met een poffertjeskraam erbij werd het een gezellige namiddag! De werkingen die zich op dat moment 
helaas nog in quarantaine bevonden, kregen een box met allerlei lekkers aan huis geleverd. 

Op 7 april organiseerde vrijwilligersorganisatie ZoVRIJ de tweede editie van de Ei zo na Paasspeurtocht. 
Door het slechte weer vond dit grotendeels binnen plaats, maar de sfeer was er niet minder om! 

Kalender

13, 14, 15 mei 2022 Atelier in Beeld
Drie dagen lang zetten meer dan 2000 beeldend kunstenaars over heel Vlaande-
ren en Brussel de deuren van hun atelier wagenwijd open voor bezoekers. Ook 
Villa DACart doet mee, bezoek ons op één van deze dagen tussen 10u en 18u, 
Roombaardstraat 42 in Nazareth.  
Meer informatie: www.atelierinbeeld.be.

15 mei 2022 Dag van de Zorg
We doen dit jaar opnieuw mee met de Dag van de Zorg. Deze editie stellen we 
de deuren van ons winkelatelier ‘t GaZon en van het woonproject de Sint-Ro-
chuswegel in Gavere open. Kom langs en ontdek ons aanbod, vind de ondersteu-
ning die bij je past of solliciteer!

20 mei 2022 Open Villa DACart
Elke derde vrijdag van de maand opent Villa DACart tussen 15u en 18u de deu-
ren. Kom eens langs! Roombaardstraat 42 in Nazareth. 

15 - 24 juli 2022 Tentoonstelling DACart
Dit jaar richten we opnieuw een tentoonstelling in in de Reviszaal van het SKI 
nabij het Baudelopark in Gent. Elke dag van de Gentse Feesten kun je de kunst 
komen bewonderen tussen 15u en 22u. Graag tot dan!

18 september 2022 Zonnehoevefeest
De derde zondag van september betekent feest op Zonnehoeve: Zonnehoeve-
feest! Meer details rond het programma volgen.




