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Beste lezer,

Hierbij ontvangen jullie onze zomer editie van de nieuwsbrief. Je vindt hierin nieuwe informatie over 
verschillende initiatieven en projecten binnen onze werking en we kijken terug maar blikken ook vooruit 
op allerhande activiteiten. 

In deze nieuwsbrief vind je ook de uitnodiging voor ons Zonnehoevefeest op zondag 18 september. We 
slaan dit jaar opnieuw de handen in elkaar met Zonnehoeve|Production voor een extra feestelijke editie. 
Lees er alles over terug en schrijf je tijdig in voor het eetfestijn.

Veel leesplezier!

Corona crisis

Hoewel het leven grotendeels terug kan verlopen zoals voor de Corona crisis, is het Covid virus niet weg. 
We lezen en horen de laatste tijd meer en meer over stijgende (besmettings)cijfers, ook onder onze me-
dewerkers en cliënten zien we terug meer positieve tests. We vragen iedereen dan ook om alert te blijven 
voor symptomen en bij twijfel contact op te nemen met de huisarts voor een test. Gezien de maatregelen 
die nog altijd gelden in geval van besmetting een grote impact kunnen hebben op onze werking en het 
welzijn van onze cliënten en medewerkers en alle andere betrokkenen, vragen we iedereen om hierin zijn 
verantwoordelijkheid op te nemen. 

Daarnaast hebben we ook beslist de medewerkers terug mondmaskers te laten dragen. Ook van 
bezoekers willen we vragen minstens een chirurgisch mondmasker te dragen wanneer ze zich verplaatsen 
in binnenruimtes van Zonnehoeve|Living+. Wanneer ze neerzitten tijdens het bezoekmoment en 1,5 meter 
afstand houden van andere personen, kunnen ze hun mondmasker afdoen. Voor meer informatie kun je 
altijd terecht bij één van onze medewerkers.

Momenteel is er nog geen concrete info inzake een collectief vaccinatiemoment voor de 4e booster die de 
overheid inplant, maar dit zal er ongetwijfeld komen vanaf september. Wij zijn van plan om alle 
cliënten waarvoor reeds een toestemming werd gegeven opnieuw te vaccineren in de huizen.  
Verkiest u om de 4e vaccinatie niet meer te geven en uw eerdere toestemming te wijzigen, gelieve dit te 
melden aan de sociale dienst ZLSocialedienst@zonnehoeve.be.

We hopen samen op een rustige zomer waarin we vooral kunnen genieten van leuke, zomerse activiteiten, 
volop zon en van elkaar! En dan hopen we uiteraard ook dat het najaar en de winter geen nieuwe grote 
corona golven zullen kennen. 

Samen blijven we waakzaam en zorgzaam voor elkaar!



Werking

Prijsstijgingen middagmaal en vervoer

Zorggarantie
Alle cliënten die reeds van vóór 2017 op Zonnehoeve|Living+ verblijven, genieten van een zorggarantie. 
Ondanks een daling of stijging van het persoonsvolgend budget zal de persoon met een handicap dezelf-
de ondersteuning krijgen als voor correctiefase 2. Namelijk de ondersteuning zoals geconcretiseerd in de 
dienstverleningsovereenkomst die geldt op 31 december 2016. 

Zorggarantie is echter niet oneindig. Vanuit het VAPH werd hierover recent een mededeling opgemaakt 
die u kan terugvinden via volgende link: https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/19903/me-
dedeling_aan_pvb-budgethouders_22_juni_2022_0.pdf

Zodra uw pupil een nieuw persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgt of van zodra u een wijzi-
ging aanbrengt aan de frequentie van de zorgvraag, vervalt de zorggarantie. 

Gezien het VAPH Zonnehoeve|Living+ niet op de hoogte brengt van deze wijziging, is het van groot 
belang om de Sociale Dienst (ZLsocialedienst@zonnehoeve.be) hierover onmiddellijk in te lichten. 

De afgelopen maanden werden wij, net zoals u, jammer genoeg geconfronteerd met forse prijsstijgingen 
voor brandstof, energie en voeding. Dit heeft uiteraard ook invloed op onze kosten. Hierdoor zijn we  
genoodzaakt om vanaf 01/07/2022 onze prijzen voor het middagmaal en het vervoer te verhogen.

Concreet betekent dit voor uw pupil volgende tarieven:
- Middagmaal: 7,25€ (i.p.v. 6,50€)
- Meeneemmaaltijd: 6,25€ (i.p.v. 5,50€)
- Individueel vervoer: 0,77€/km (i.p.v. 0,35€/km)
- Gemeenschappelijk vervoer (> 1 persoon): 0,35€/km (i.p.v. 0,25€/km)

!Zomertarief: van 25/06/2022 t/m 11/09/2022 hanteren we opnieuw een verminderd tarief (zomerta-
rief) voor individueel en collectief vervoer: €0,10 per gereden km per persoon. Dit tarief geldt voor alle 
activiteiten los van de dagelijkse werking en dus niet voor DAC, boodschappen, consultaties, … Daarvoor 
blijft het reguliere tarief gelden. Het zomertarief geldt bijvoorbeeld wel voor een groepsuitstap naar een 
pretpark, festival, de zee, …
Als netwerk kunt u individuele ritten voor consulten ook zelf verzorgen. Dit spaart geldt uit voor de cliënt 
en bespaart tijd voor onze begeleiding.

Let op, bovenstaande tarieven voor maaltijden gelden alleen voor de maaltijden via de centrale keuken en 
bijvoorbeeld niet voor werkingen die zelf de maaltijd verzorgen. 

De overige kosten voor was, voorschot voor elektriciteit/gas/water en poetsen blijven voorlopig ongewij-
zigd. Echter, gezien ons vast tarief voor elektriciteit op 31/12/2022 verloopt en de tarieven ook hier in een 
sterk stijgende trend zitten, zullen we waarschijnlijk vanaf 01/01/2023 nog verdere prijswijzingen moeten 
doorvoeren. We verwachten dat dit redelijk hoge prijsstijgingen zouden kunnen zijn. We houden u hiervan 
verder op de hoogte.

- De werkgroep Ecologie en Tuin heeft zich gebogen over verschillende voorstellen om ons domein aan 
de Zonnestraat 13 een ecologische touch te geven. We willen hiermee enerzijds onze groene omgeving in 
de verf zetten, en cliënten en bezoekers duidelijk maken dat we duurzaamheid en ecologie hoog in het 
vaandel dragen. Wat gaan we (om te beginnen) proberen te veranderen: 
* het gras wordt ‘langer’ afgemaaid (op +/- 10-15cm) om kleine wilde bloemetjes een kans te geven 
* het grasplein aan de nieuwe parking (achteraan H9) willen we op een ecologische manier maaien: in 
gradaties van vooraan wel maaien, achteraan niet. We zorgen voor een leuk maaipad tussen het langere 
gras. 
* de bermen aan de gracht onderhouden we volgens het ecologisch bermbeheer – d.w.z. we maaien niet 
tot 15 juni. Nadien slechts heel sporadisch. 
* het project wordt kenbaar gemaakt door vooraan een groot bord te plaatsen met een ludieke slogan.

- De refter zal de hele zomervakantie gesloten zijn: logistiek is het jammer genoeg té moeilijk en té 
belastend om deze open te houden. Van maandag 4 juli tot vrijdag 26 augustus worden er dan ook geen 
maaltijden geserveerd in de refter. 

Logistieke nieuwtjes

I-Mens
De netwerken van de cliënten woonachtig op het domein aan de Zonnestraat 13, hebben enige tijd terug 
een schrijven ontvangen van I-mens met de vraag om financiële gegevens over te maken. Deze financiële 
gegevens zijn noodzakelijk om hun dossier op te maken.   

Ook al gebeurt het poetsen onder het ‘collectief tarief’, wordt er toch steeds vertrokken vanuit een indi-
vidueel dossier. Alle prestaties worden per cliënt eerst aan het individueel tarief berekend en pas nadien 
wordt er een afwijking gemaakt naar een collectief tarief (o.b.v. de samenwerkingsovereenkomst tussen 
Zonnehoeve|Living+ en I-mens). Die financiële gegevens zijn dus voor hen noodzakelijk om hun subsidies 
te krijgen zodat ze ons een voordelig collectief tarief kunnen aanrekenen.    

De netwerken die lid zijn van het Collectief Overleg/Gebruikersraad op Zonnehoeve|Living+, willen graag 
een nauwere band opbouwen met de netwerken die zij vertegenwoordigen. Samen met Zonnehoeve zelf, 
willen we ervoor zorgen dat ieder netwerk kan participeren en dus zouden we graag midden oktober een 
netwerkavond voorzien.
  
Op deze avond kunnen we belangrijke info delen, jullie vragen beantwoorden, elkaar ontmoeten….  

We plannen deze avond ergens in oktober, de precieze datum volgt nog. Indien je graag aan de netwer-
kavond wilt deelnemen, laat zeker iets weten aan 
katy.provoost@zonnehoeve.be.  

Heb je specifieke thema’s of vragen, gelieve die voorafgaandelijk door te sturen. We kijken er alvast naar 
uit om jullie te ontmoeten!

Netwerkavond

- Er werd een zithoekje gecreëerd op het 
grasplein vooraan op het domein aan de 
Zonnestraat 13. We zetten wat bankjes 
neer en ondertussen wordt dit plekje 
al dankbaar gebruikt! Onder andere de 
dames van Huis 8 en Huis 9 strijken hier 
regelmatig neer om gezellig buiten te 
handwerken. 



Zonnehoeve Future Proof

Zoals jullie weten, is de strategische oefening Zonnehoeve Future Proof volop aan de gang. We hebben 
de laatste maanden enkele grote stappen kunnen zetten. Om tot een sluitend masterplan te komen voor 
het domein met voldoende aandacht voor alle factoren (gebouwen, ecologie, duurzaamheid, veiligheid, 
zorgaanbod en -wensen, ...) willen we samenwerken met enkele externe specialisten. Dit wat betreft het 
technisch-architecturale, operationele en communicatieve aspect. 

Ondertussen werden de partners geselecteerd en zijn we tot volgende samenwerkingen gekomen:

- Architect
Er is gekozen voor twee architectenbureaus: Denc Studio en Archipl. Denc heeft een grondige expertise in 
duurzame, ecologische projecten en Archipe kan de nodige ervaring binnen de zorgsector en meer bepaald 
ook de VIPA sector voorleggen. Voor dit project gaan ze een samenwerking aan met elkaar, wat volgens 
ons de nodige expertise en kennis bijeen brengt die nodig is voor de accenten die we op het leven op het 
domein aan de Zonnestraat 13 willen leggen. 

De concrete opdracht van de architecten houdt nu de opmaak van een masterplan in. Het masterplan is 
een ruimtelijke visie, een kapstok als het ware voor de herinrichting van ons domein. In het masterplan 
vinden we algemene inrichtingsprincipes, maar ook een toekomstbeeld om onze doelstellingen in waar te 
maken. Concreet vertaalt dit zich in principeschetsen en ontwerpvoorbeelden, met nog voldoende ruimte 
en flexibiliteit voor het uitwerken van toekomstige plannen. 

We gaan een overzicht hebben van de mogelijkheden, optimale pistes, opportuniteiten, ... voor ons 
domein op verschillende vlakken (ruimtelijke ordening, circulatie, duurzaamheid, groen, ...) maar ook van 
de grenzen waar we mee te maken zullen krijgen. 
Let op: een masterplan is nog geen inrichtingsplan of technisch plan waarin tot in detail alles vastgelegd 
wordt. Een masterplan werd de architectuur an sich niet uit, dit komt pas aan bod in een volgende fase. 

https://www.denc-studio.be/
https://archipl.be/

- Operationele ondersteuning
Dhr. Peter Buysse zal ons ondersteunen als operationele partner. Dhr. Buysse is zaakvoerder van de firma 
B-optius BV. Hij heeft veel ervaring in project management (kan terugkijken op een lange carriere bij 
o.a. Coca-Cola) en zal het project  Zonnehoeve Future Proof operationeel begeleiden. Concreet staat hij 
in voor de rode draad doorheen het traject, hij zorgt dat er voldoende beweging in blijft en voorziet o.a. 
ook mee in de connectie tussen en met de andere partners.

- Communicatie
Het Gentse Claerhout Communicatiehuis ondersteunt ons in de vertaling van het traject Zonnehoeve Fu-
ture Proof naar een ruim publiek waar interne betrokkenen zoals medewerkers, cliënten en hun netwerk 
ook deel van uitmaken. 

https://www.communicatiehuis.be/nl

Momenteel werken we samen met deze partners hard aan het masterplan om op het Zonnehoevefeest van 
18 september een eerste tipje van de sluier te kunnen lichten. Kom dus zeker eens langs op het feest en 
werp een eerste blik op onze toekomstplannen! Meer informatie over het Zonnehoevefeest vind je verder-
op in deze nieuwsbrief. 

Cliënten
Nieuws over cliënten sinds april 2022:

Op 2 mei verhuisde Jan D. van Huis 1 naar Huis 9.

1 juni verwelkomden we Willy V.W., die zijn intrek nam in Huis 5.

20 juni verhuisde Frank B. van zijn appartement in de huizen van Livinvest cvba-so in de Liefkenswegel in 
Gavere naar een particulier huis. Frank volgt nog wel dagbesteding in ons dagactiviteitencentrum.

Op 1 juli verwelkomden we Karel D.B., hij nam zijn intrek in Huis 2.

We mochten Stéphanie B. verwelkomen in ons dagactiviteitencentrum. 

Livinvest cvba-so

In 2014 richtten we vanuit Zonnehoeve Livinvest cvba-so op met als hoofddoelstelling het realiseren van 
betaalbare woningen voor mensen met een beperking, gezien hier op de private huurmarkt duidelijk een 
tekort aan was. 

We kregen doorheen de jaren redelijk wat uitdagingen op onze weg, maar slaagden erin enkele projec-
ten te verwezenlijken en de cvba financieel gezond te houden.

Een bestaand project, de studio’s aan de Liefkenswegel in Gavere, blijkt niet te kunnen blijven voortbe-
staan. De twee huizen, elk verdeeld in 3 studio’s, vormden het start project van Livinvest. Er ontstond 
echter al snel een dispuut over het label assistentiewoning dat deze huizen al dan niet zouden hebben. 
Dit werd uiteindelijk uitgeklaard. Maar de Gemeente Gavere wees ons erop dat de woningen eigenlijk 
eengezinswoningen zijn en dat deze niet opgedeeld en verhuurd mogen worden als drie studio’s. Hierop 
konden geen uitzonderingen gemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat we de woningen niet betaalbaar voor 
onze doelgroep op de markt kunnen brengen. Er werd dan ook beslist de woningen te verkopen, en dit is 
ondertussen gebeurd. Voor de betrokken cliënten werd nieuwe huisvesting gezocht.  

Versterkt door de Corona crisis, merken we dat we de laatste jaren echter minder slagen in het bereiken 
van onze sociale doelstelling, onze hoofddoelstelling. Door de goede samenwerking tussen Zonnehoeve en 
de sociale huisvesting, de wijzigende inzichten, de wetgeving en de subsidiering, krijgt Livinvest ook geen 
nieuwe vragen naar projecten of huisvestingmogelijkheden.

Al deze factoren samen, maken dat de Raad van Bestuur van Livinvest het voortbestaan van de cvba in 
twijfel trekt. En dit is bevestigd op de Algemene Vergadering van maart dit jaar. 

Het project en de cvba Livinvest zal dus ophouden te bestaan, momenteel wordt bekeken via welk 
scenario we dit het beste uitwerken zodat dit goed verloopt voor alle betrokkenen. 

Via deze weg willen we iedereen die op een bepaalde manier bijgedragen heeft aan Livinvest en haar 
sociale doelstelling hartelijk danken! We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.



Personeelsbeweging
Personeelsverschuivingen sinds april 2022:

Brahim, die reeds stage deed in Huis 1, gaat deze zomer aan de slag ter vervanging van Michelle die lang-
durig afwezig is.

In Huis 2 vervangt Imke het voltijds ouderschapsverlof van Annelies. Levi, die reeds stage deed, vervangt 
de afwezigheid van Indra. Stefanie is in zwangerschapsverlof en wordt vanaf 1 augustus vervangen door 
Emma (momenteel Huis 1).

Huis 3: Amine zal vanaf 18 juli vervangen worden door Sam, die eerder ook al een vakantiejob deed in 
Huis 3.

In Huis 4 nemen we op 24 juli afscheid van Emeraude die elders een nieuwe uitdaging aangaat. Vanaf 1 
september start een nieuwe collega, Vanessa. Er staat nog een vacature van woonbegeleider vacant in 
Huis 4.

In Huis 5 namen we eind mei afscheid van Luna, zij ging elders aan de slag. De vacature wordt vanaf 1 sep-
tember ingevuld door Fréderic die reeds stage deed in Huis 6 en er in de zomer ook voltijds aan de slag is.

In het DAC startte Vanessa op als atelierbegeleider. Zij werkt er tot eind dit jaar ter vervanging van enkele 
afwezigheden. In september start Annelies als teamcoach DAC.

In de Sociale Dienst besloot Nancy, na 20 jaar, een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij werkte eind juni haar 
laatste dag. Ze neemt ook graag van jullie afscheid in haar eigen woorden: “Lieve mensen, bewoners, ou-
ders, broer, zussen, bewindvoerders, collega’s, bedankt voor de fijne samenwerking de afgelopen 20 jaar. 
Ik kan met een gerust hart de fakkel doorgeven aan de nieuwe aanwinst voor de SD, Kim en andere wegen 
inslaan. Ik ben blij dat ik jullie allen heb leren kennen. Het gaat jullie goed en wie weet misschien komen 
we elkaar nog eens tegen.” Nancy wordt dus vervangen door Kim, zij is reeds aan de slag op de Sociale 
Dienst sinds midden mei. 

Onze kok Eric ging met pensioen, we zwaaiden hem  
feestelijk uit en bedanken Eric ook via deze weg graag  
voor de jarenlange culinaire verwennerij! 

Er heerst momenteel een krapte op de arbeidsmarkt. Ook binnen Zonnehoeve|Living+ merken we op dat 
de tijd om iemand te vinden voor onze openstaande vacatures steeds langer wordt. In het overzicht hier-
boven merkt u dat we inzetten op het inwerken van stagiairs en de mogelijkheden tot jobrotatie voor onze 
medewerkers. Verschillende medewerkers sprongen reeds bij in andere werkingen, werkten tijdelijk extra 
uren, boden extra ondersteuning, ... Daarnaast verwelkomen we ook 25 jobstudenten dit jaar en werken 
we waar mogelijk werking overschrijdend. 

We zijn nog steeds op zoek naar een (grootkeuken)kok die enthousiast meewerkt aan lekkere en gezonde 
maaltijden voor onze cliënten en medewerkers en naar een woonbegeleider voor Huis 4. Ook binnen het 
team HR hebben we een vacature omwille van zwangerschap en ziekte. De sollicitatieprocedures voor de 
begeleiders mobiel team en voor de ICT medewerker lopen op zijn einde.

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 of een mailtje sturen naar 
solliciteren@zonnehoeve.be. 

Vooruit kijken!
DACART tentoonstelling Gentse Feesten
Na een verplichte pauze van enkele jaren vanwege 
de Corona crisis, staan onze kunstenaars te popelen 
om jullie opnieuw te verwonderen met hun creaties 
tijdens de DACART tentoonstelling in de Reviszaal 
(Bibliotheekstraat, Gent). De tentoonstelling is ge-
opend elke vrijdag, zaterdag en zondag tijdens de 
Gentse Feesten, alsook op donderdag 21 juli, steeds 
van 15u tot 22u. Dit jaar organiseren we geen 
vernissage, de tentoonstelling is op voornoemde 
momenten doorlopend open en vrij toegankelijk. 

Graag tot op de tentoonstelling!

Zonnehoevefeest!
18 september kun je bij ons op het 
domein aan de Zonnestraat 13-15 terecht 
voor een mooi programma met o.a. een 
opendeurdag bij Zonnehoeve|Production 
en het dagactiviteitencentrum van 
Zonnehoeve|Living+, een gezellig eetfes-
tijn in de vorm van een landenbuffet, een 
grote rommelmarkt, de nodige 
kinderanimatie en een zomers terras met 
optredens van Wim Soutaer, Yves Segers en 
DJ Rudi! Voor het eetfestijn dien je je in 
te schrijven, de rest van het programma is 
vrij toegankelijk. Je vindt de uitnodiging 
voor het eetfestijn, met alle details, ach-
teraan in deze brief.

Graag tot dan!

Het Zonnehoevefeest wordt op vrijdag 16 
september voorafgegaan door een fuif voor 
al onze cliënten en cliënten van andere 
voorzieningen. We kunnen dit organiseren 
dankzij de hulp van ZoVRIJ!

Villa DACART neemt ook deel aan de open monumentendag. In de gemeente Nazareth zijn er zeldzame 
of heel oude erfgoedbomen die de publieke ruimte typeren en waar de bewoners bijzondere waarde aan 
hechten. In samenwerking met de dienst erfgoed Gemeente Nazareth hebben de kunstenaars van Villa 
DACart elk een erfgoedboom in hun perspectief op doek gebracht.  Op 11 september worden de erfgoed-
bomen in Nazareth voorgesteld te Villa DACART. Kom langs vanaf 14u voor een leuk programma met o.a. 
om 15u30 een belevingstocht met mindfulness oefeningen.



Ad Valvas
Open Plaatsen

We hebben momenteel verschillende open plaatsen. 

Daarnaast bieden wij individuele ondersteuning aan 
en zijn er ook steeds open plaatsen in ons dag-
activiteitencentrum.

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!

Ook Villa DACART heeft nu een eigen Facebookpagina: https://www.facebook.com/villa.dacart. Volg 
deze pagina en blijf op de hoogte van al onze artistieke projecten!

Wist je dat:

* Zonnehoeve|Living+ een sterk uitgebouwde mobiele en RTH-werking (rechtstreeks  
toegankelijke hulp) heeft. 
* Deze cliënten, begeleid door het Mobiel Team, wonen in een groepswoning van  
Zonnehoeve|Living+ buiten het domein of in hun eigen woning/studio/appartement. 
* Het Mobiel Team begeleidt cliënten in de regio’s Eke, Nazareth, Gavere, Oudenaarde, Deinze, 
Kruisem, het zuiden van Gent…..
* De begeleiding komt op afspraak één of meerdere keren per week aan huis. De afspraak kan, 
indien gewenst, ook op Zonnehoeve|living+ plaatsvinden.  Indien nodig, kan de cliënt beroep 
doen op oproepbare permanentie zowel overdag als ’s nachts.   
* We werken samen met externe diensten zoals thuisverpleging, familiezorg, huisarts,  
kinesitherapie aan huis, poetshulp… 
* 25 PVB cliënten krijgen begeleiding in hun eigen woning. Daarnaast worden 19 PVB-cliënten 
begeleid in 3 groepswoningen. Bovendien geeft het Mobiel Team begeleiding aan 46  
RTH-cliënten.

Team in de kijker!

Team in de kijker!

 

Vrijblijvend info of kennismakingsbezoek: 
  0490 57 52 95 -  vzwzovrij@gmail.com 

www.zovrij.com 

bij vzw ZoVRIJ - Zonnehoeve VRIJwilligers 
 

We zijn een groep mensen boordevol dromen, ideeën, plannen,  
creativiteit, activiteit, energie…  
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die zich op één of andere  
manier willen inzetten voor de bewoners van Zonnehoeve|Living+.   
In een toffe en vriendschappelijke sfeer, kunnen we samen de  
levenskwaliteit van die bewoners verhogen. 
Bij ZoVRIJ kies je zelf het vrijwilligerswerk dat je graag doet,  
dat je ligt, hoe vaak en wanneer je het zelf wil.  

en zet je eigen talenten in 



G-tijdrijden
Op 16 juni vond de 1e editie van het G-tijdrijden in Dikkelvenne plaats.  
Ook onze coureurs  
waren van de partij. Het werd direct een prachteditie. Alle fietsers hebben zich fantastisch ingezet en 
alles gegeven, ondanks de warme temperaturen.

Ook een dankuwel aan de begeleiders en  
vrijwilligers die  
kwamen helpen en supporteren. Dit gaf de fietsers een extra stimulans om rapper te rijden. In de voor-
middag reden de fietsers een testrit om dan in de namiddag tegen andere cliënten met dezelfde snelheid 
te strijden.

Terugblikken....
Dag van de Zorg

Special Olympics

Op zondag 15 mei namen we deel aan de Dag van de Zorg. Na twee verplichte pauzejaren stonden we er 
samen met de cliënten en vrijwilligers helemaal klaar voor! We namen het concept van 2020 mee naar 
dit jaar en toen was er bewust gekozen om de twee meer recente werkingen, Sint-Rochuswegel en ‘t 
GaZon, gastheer te laten zijn. Het jaar daarvoor, 2019, hadden we immers nog maar het domein aan de 
Zonnestraat opengesteld. 

We namen dit idee mee naar 2022 en mensen konden ons winkelatelier leren kennen, het studiowonen 
ontdekken en genieten van allerhande randanimatie zoals een gezellig cafetaria bij de Sint-Rochuswegel. 

Helaas mochten we niet zoveel bezoekers ontvangen. We wijten dit aan de timing: die zondag was er 
reeds zeer veel te doen (ook veel door Corona uitgestelde activiteiten werden ingehaald), het was zeer 
mooi weer en misschien was de locatie buiten het domein voor velen minder toegankelijk. 

Hoe het ook zij, de lage opkomst was voor alle betrokken een teleurstelling. Zeker gezien de vele voor-
bereidingen die ondernomen werden. 

Er is dan ook beslist enkele jaren te wachten met een nieuwe deelname. 

De atleten van het sport cluster van ons dagactiviteitencentrum hebben eind mei 3 schitterende dagen 
beleefd op de Special Olympics in Louvain- La- Neuve. Prachtig weer, mooie locatie, goede inzet, veel 
plezier, mooie resultaten, … Er werden meerdere medailles behaald en iedereen heeft vooral heel veel 
genoten! Wij zijn alvast super trots!!



Kalender

15-16-17/07 &
21-22-23-24/07
telkens van 15-22u

Tentoonstelling DACart
Dit jaar richten we opnieuw een tentoonstelling in in de Reviszaal van het SKI 
nabij het Baudelopark in Gent. Dit jaar organiseren we geen vernissage. 

De tentoonstelling verloopt inhoudelijk volgens het gekende concept, maar zal 
niet de volledige Gentse Feesten open zijn. Elke vrijdag, zaterdag en zondag 
van de Gentse Feesten kun je de kunst komen bewonderen tussen 15u en 22u. 
Evenals donderdag 21 juli, op dezelfde uren. 
Graag tot dan!

18 september 2022 Zonnehoevefeest
De derde zondag van september betekent feest op Zonnehoeve: Zonnehoeve-
feest! Meer details rond het programma lees je hoger in deze nieuwsbrief. 

Op vrijdag 17 juni zijn de kunstenaars van Villa DACART naar het S.M.A.K. getrokken om deel te nemen aan 
de workshop: “No One Is Illegal”. Het project gaat over het volgende:
Het Nederlandse kunstenaarsduo Nicole Driessens en Ivo van den Baar kwam naar S.M.A.K. met hun 
installatie ‘No One Is Illegal’. Hierin zijn ook de doorlopende serie de ‘Duinkerke werken’ ondergebracht. 
Deze kunstwerken, handgemaakt met wolvilt, gaan over de vluchtelingenkampen in Duinkerke en vinden 
hun oorsprong in de verhalen van Saar Depuydt. Saar rijdt al gedurende 7 jaar elke twee weken met haar 
vrienden met een aantal auto’s vol eten, kleding en tenten naar Duinkerke om daar vluchtelingen te 
helpen. 

Het kunstproject ondersteunt het werk van Saar en kreeg een bijzondere start met acht workshops waarbij 
Driessens en van den Baar telkens samen met tien vrijwilligers werkten aan nieuwe, unieke versies van de 
Duinkerke kunstwerken. Ook de kunstenaars van Villa DACART namen hieraan deel. De composities blijven 
gelijk maar verschillen telkens van kleur. De gemaakte werken werden tijdens de tentoonstelling in het 
S.M.A.K. verkocht ten voordele van de vluchtelingenwerking. Dit krijgt een vervolg op onze tentoonstelling 
tijdens de Gentse Feesten, waarover meer hierboven in deze nieuwsbrief. 

No One is Illegal

11 september 2022
vanaf 14u  

Open Monumentendag in Villa DACart. Lees hierover meer hoger in deze 
nieuwsbrief. 

22 juli 2022  Geen Open Villa DACART i.v.m. de tentoonstelling in Gent.

Open tuin dag Biotuin 
Het werk staat niet stil in onze Biotuin, de laatste tijd is er veel veranderd! 17 juni organiseerden ze dan 
ook trots een gezellige open tuin dag!
De medewerkers en cliënten nodigden alle collega’s en cliënten uit om eens een kijkje te komen nemen 
onder genot van een hapje, drankje en een streepje muziek. 

We wensen 
iedereen een 

veilig en 
deugddoend 

verlof!




