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Wonen en Werken voor personen met Autisme v.z.w.

De Okkernoot
Vollezele, juli 2016

Contactblad van De Okkernoot, erkende instelling voor woonverblijf van 50, kortverblijf van 14, ambulante woonvorm voor 3 en woonvorm onder  
convenantstelsel voor 14 personen met een (rand)normale begaafdheid tot ernstige mentale handicap en een autismestoornis te Vollezele  

(Galmaarden, Vlaams-Brabant) en Halle (Vlaams-Brabant), en Denderwindeke (Ninove, Oost-Vlaanderen).

Ons zomerterras in Denderwindeke

Wat brengt mensen meer samen dan een verfrissend drankje in 
de zon? Iedereen houdt er immers van om een terrasje te doen. 
Enkele maanden geleden kwam onze jobcoach Veerle met het 
sprankelende idee op de proppen om een zomerterras te organi-
seren. Een terras op het domein te Denderwindeke, waar iedereen 
– jong en oud – welkom is. 

Onze bewoners vinden het bijzonder fijn om een goede service 
te bieden aan buren en sympathisanten. De stoelen en banken 
zijn telkens snel bezet met blije gezichten. Heerlijk! Elke tweede 
donderdag van de maand – van 14u tot 17u, tot en met  
september - is iedereen welkom.

R
ep

ingestraat 12,B
-1570 Vollezele - tel. 054/56 74 53 - fax 054/55 70 89 - b

ankrek. B
E

 53 0682 2552 7653

14

Beste lezer,

In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat ‘sociale inclusie’ ons jaarthema zou worden. Inmiddels hebben we niet stilgezeten!  

We hebben diverse initiatieven genomen om samen te werken met de buurt en de ruimere samenleving. Uiteraard vergeten we nooit 

onze vrijwilligers die dit alles mee mogelijk maken. Daarnaast is de transitie van het VAPH ten volle ingezet. Alle bewoners werden 

ingeschaald ten einde hun persoonsvolgende financiering (PVF) in kaart te brengen. Persoonsvolgende financiering gaat uit van 

vraaggestuurde zorg. Met een eigen persoonsvolgend budget – op maat van de vraag van ondersteuning - kunnen de cliënten van 

het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zelf bepalen welke zorg ze willen inkopen. Voorzieningen zullen in 

de toekomst dan ook zorgaanbieders genoemd worden. De levenskwaliteit en de autonomie van personen met een handicap komt 

centraal te staan. Naast de PVF blijft het VAPH inzetten op tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en op rechtstreeks toegankelijke 

hulp: laagdrempelige handicapspecifieke begeleiding, dagopvang en verblijf. 

Bewoners die serveren - collega’s, buren en sympathisanten die genieten… Veerle Lekime, onze trotse bezieler van het zomerterras (in het midden) met 

naast haar collega’s Lieve Velle (links) en Wendy Devillé (rechts)    



De ‘daguitstap’..... een traditie in de Okkernoot...

Naar jaarlijkse gewoonte kwam ‘de daguitstap’ ook nu weer op 
de teamagenda van leefgroep A. Het plannen liep niet zo vlotjes… 
Als begeleiding hadden we heel wat bedenkingen bij het huidig 
format: ‘een dagje samen op stap met de leefgroep’. Dit had 
meerdere redenen. 
De bewoners van leefgroep A hebben een hoge nood aan prikkel-
reducering. Zo gebruiken we het terras, kamermomenten en de 
snoezelruimte voor rustmomenten. Activiteiten en taakjes worden 
aangepast aan wat onze bewoners op dat moment aankunnen. 
Soms is dat veel, andere keren is gewoon ‘aanwezig zijn’ in de 
leefgroep al een taak op zich, en verblijven sommige bewoners 
liever op hun kamer.
Het was dus heel moeilijk om een daguitstap te plannen, omdat 
we onmogelijk konden voorspellen wat onze bewoners op die 
dag zouden aankunnen.
Bovendien merken we dat zelfs de wekelijks terugkerende activi-
teiten buitenshuis niet altijd even vlot verlopen. We kunnen er niet 
omheen, onze bewoners hebben het erg moeilijk om sociaal goed 
te functioneren. Een omgeving buiten de Okkernoot biedt nooit 
de veiligheid die ze in de leefgroep ervaren, die ze nodig hebben, 
die hen rust in hun hoofd brengt.
Wat geeft ons, als begeleiding, het recht om die veiligheid ‘in 
gevaar te brengen’, hen te overladen met prikkels die ze zo moei-
lijk verwerkt krijgen? We hebben er lang over nagedacht en dan… 
EUREKA! Ilse kwam met een superidee! We koken samen voor 
Mieke, Hans, Koen, Geert en Kris!
Het menu bestond uit een quiche met zalm, prei en garnaaltjes 
als voorgerecht, dan verse balletjes in een groentetomatensaus 
met frietjes, en als dessert een dame blanche met warme cho-
coladesaus. Kris en Mieke gingen de dag voordien mee met 

Cindy en Marjan op 
shoppingtrip naar de 
supermarkt, om alle 
boodschappen te 
doen.
22 maart werd een 
dag met teamwork 
op zijn best! Ilse nam 
de bewoners één 
voor één mee voor 
een wandeling of wat 
extra aandacht. Affaf 
en Heidi deden de 
groentekuis, Cindy en 
Marjan roerden in de 
potten. 

Onze bewoners zijn heel gevoelig voor veel volk in de leefgroep, 
maar onze aanwezigheid - allemaal hun ‘vaste’ begeleiders 
samen - bracht net rust en vertrouwen voor hen. Echt fijn om te 
zien! Zelf groenten snijden is te moeilijk, maar er gewoon bijzitten, 
kijken naar de begeleiding, dat is voor hen echt genieten!
Eens het eten klaar was, schoven we allemaal samen aan tafel. 
De bewoners op hun vaste plaats, de begeleiding ertussen. Iris 
kwam ook deel uitmaken van het gezelschap, als vaste eetbege-
leidster kon ze immers niet ontbreken ;-).
We hielpen eerst de bewoners bij het eten, en daarna konden we 
onszelf bedienen. Terwijl de begeleiding at, zaten zij er rustig bij, 
luisterend, rondkijkend, glimlachend.
De afsluiter, het ijsje, werd eveneens door iedereen gesmaakt. 
We waren het er allemaal over eens, dit is iets wat Hans, Mieke, 
Kris, Koen en Geert graag doen, dit is iets waar ze van genieten, 
wat hen prikkels maar tegelijk ook veiligheid biedt. Het gevoel 
dat wij als begeleiding hen dit hebben kunnen bieden, daar kan 
geen uitstap naar zee of naar Plopsaland tegenop :-).  Een traditie 
verbreken is niet altijd makkelijk, maar we hebben het gedaan!  
En we zijn er nog trots op ook!

Cindy Coppens

Waar een wil is, is een pad (Pat?)

Onze klusjesmannen zijn 
helden: ze kunnen alles. 
Ze vernieuwden onlangs 
de wandelpaden in de tuin 
in Vollezele helemaal. Er 
kwam heel wat bij kijken: 
zand, stenen, een tractor, 
een kraan, een vrachtwa-
gen en heel wat werk dus. 
Het was een waar spek-
takel, dat heel wat van 
onze bewoners nauwgezet 
volgden, dag na dag.
Nu kan ieder weer in alle 
comfort genieten van onze 
mooie tuin. Er kan gewan-
deld, gespeeld en gefietst 
worden. We kunnen naar 

de varkens en de kippen gaan kijken. Nog enkele andere zones 
worden heraangelegd, dus het kijkplezier is nog niet voorbij. 
Een buitenzwembad kregen we vorig jaar. Nu wordt er gewerkt 
aan een tuintje voor leefgroep C en D om in te verpozen en om 
bloemen en groenten te laten groeien. De kortopvang startte reeds 
met een moestuinproject. En er wordt een begin gemaakt van een 
‘snoezeltuin’ voor leefgroep A en B, een tuin gericht op ervaring 
en sensoriële ontdekking. Laat de zomer maar komen, laat de zon 
maar schijnen. Onze mensen zijn alvast des te meer gemotiveerd 
om buiten  
te komen, om 
te bewegen, 
om te genieten 
van de gezon-
de buitenlucht, 
te veranderen 
van omgeving.

Dieter Demont
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Moestuin Kortopvang

Samen met onze bewoners gingen we naar tuincentra om een 
verscheidenheid aan plantjes te kopen. Deels in vierkante meter-
tuintjes maar grotendeels in volle grond telen we sla, radijzen, 
tomaten, paprika, courgetten, pompoenen, verschillende kolen 
en selders alsook verse kruiden en bloemen. Alle voorbereidin-
gen zijn getroffen! Nu maar hopen op een rijkelijk oogst zodat we 
nadien kunnen smullen!

Quiz voor onze vrijwilligers

Op 26 mei 2016 organiseerden we een quizavond voor onze 
vrijwilligers. Een hapje en een drankje, een prettige sfeer en dan 
maar nadenken en overleggen omtrent de vragen… Enerzijds 
waren er vragen over De Okkernoot, anderzijds waren er vragen 
over ASS. Om u alvast even te laten proeven: hier de eerste, de 
middelste en de laatste vraag!

• De Okkernoot was aanvankelijk een vrijwilligerswerking. 
Pas na enkele jaren werd De Okkernoot gesubsidieerd 
door het VAPH. In welk jaar kreeg De Okkernoot zijn  
erkenning? 
 In 1991 
 In 1998 
 In 2004

• Welke uitspraak is onwaar? 
 ASS komt meer voor bij jongens dan bij meisjes 
 ASS is te genezen 
 ASS op zich zegt niets over de verstandelijke  
 ontwikkeling

• Welke sterkte treffen we vaak aan bij personen met ASS? 
 Empathisch vermogen 
 Een goede visuele waarneming en oog voor details 
 organisatievermogen

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor heel uiteen-
lopende activiteiten. Tijd en goesting? Aarzel dan niet con-
tact op te nemen met Sofie De Wit (sofie@de-okkernoot.be 
=> voor Vollezele), Riet Werelds (riet@de-okkernoot.be) voor 
Denderwindeke, of Lia Defrijn (lia@de-okkernoot => voor Halle).

Stadswandeling met de leerlingen van het Heilig Hart 
Instituut Halle

Op vrijdag 25 maart werden we uitgenodigd door de leerlingen 
van het 4e jaar Humane en Sociaal technische Wetenschappen 
van het Heilig Hart Instituut Halle. Het idee was om samen een 
stadswandeling te doen, met onderweg een spel om elkaar wat 
beter te leren kennen. Ondanks het slechte weer  waren we 
met  veel van de partij en had iedereen er zin in! Het startte wat 
onwennig, maar dankzij de charmes en het hoog knuffelgehalte 
van onze Christian, met zijn gekke sportieve sprongen, kwam het 
al wat losser en klonk het van “hoe schattig, zo lief!!”
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Vrijwilliger Hans in het midden met naast hem enkele bewoners. Wekelijks 

maken ze samen een wandeling, de hond van Hans mag uiteraard niet ont-

breken!        

Vrijwilliger Norbert komt wekelijks bij Christophe om hem te begeleiden bij  

het maken van krijttekeningen.      



De Okkernoot
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Onderweg hielden we halt  aan een park om het spel te starten. 
We werden verdeeld in groepjes van ongeveer 3 leerlingen met 
1 bewoner van de Okkernoot. De bedoeling was om het snelst 
eieren met 5 verschillende kleuren te vinden. Onze gasten gingen 
op in het spel en maakten al snel vrienden met de leerlingen.   
Na afloop zette de wandeling zich verder en was de toon gezet. 
De groepen waren vermengd en genoten van elkaars aanwezig-
heid. Als afsluiter werden we nog getrakteerd op koffiekoeken.
Het was al snel 11.30, dus tijd om afscheid te nemen… een 
nieuwe en geslaagde stap in het project rond buurtvervlechting!

Filantropie, geld schenken voor een betere wereld

Filantropie is een persoonlijk engagement om geld, tijd en/of 
competenties te investeren in initiatieven die het algemeen belang 
dienen. Filantropie vereist één of meer strategische doelen, een 
rationele benadering en een regelmatige opvolging en evalu-
atie. Op woensdag 21 september om 14u zal de heer Steven  
De Loof in onze vestiging te Halle (C. Verhaevertstraat 174) 
een info-namiddag houden rond filantropie. 

Wij wensen u allen een mooie zomer! 
Laten we elkaar ontmoeten op ons hoeverestaurant eind  
augustus!

In het weekend van 27 en 28 augustus organiseren wij opnieuw 
ons hoeverestaurant te Vollezele. Kom met familie en vrien-
den tafelen, bijpraten en genieten van het heerlijke zomerweer.  
Wij heten u van harte welkom!

Jee jee jee, we hebben een jubilee…

Een poos geleden was er reden 
tot feestvieren in De Okkernoot. 
Huguette, al sinds het begin betrok-
ken bij het project van De Okkernoot, 
is bij ons al 15 jaar vrijwilligster. 
Zij helpt waar ze kan en waakt over 
het kwaliteitshandboek, maar we kennen haar ook als een actieve 
dame die graag met onze bewoners een stapje in de wereld zet. 
In die vijftien jaar is zij voor de bewoners van leefgroep A en B 
een vaste waarde geworden, een moederfiguur die troost, zacht 
toespreekt en steeds goed nieuws meebrengt (of frietjes). 
Natuurlijk wil Huguette zoiets vieren met haar bewoners van A en 
B rond zich. Ze zorgt voor een hapje en een drankje en voor taart 
en ze laat zich omringen door haar tweede familie, De Okkernoot. 
Ook wij zorgden voor een kleine ludieke verrassing en wat fees-
telijke aankleding. 
Als de vreugde gedeeld en de glazen geleegd zijn, gaat Huguette 
nog eens langs in leefgroep A bij de bewoners die niet kunnen 
deelnemen aan het feest. Huguette, in naam van al onze mensen 
hier, van al jouw bewoners, willen we je danken voor je jaren van 
inzet en engagement, voor je open geest en je ruime hart, waar 
plaats is voor velen. Proficiat Huguette, dank je wel en tot gauw 
in De Okkernoot!

Giften en legaten
Giften zijn een rechtstreekse bijdrage aan de uitbouw van 
onze werking en helpen mee de buitenaanleg van onze site 
Denderwindeke te bekostigen. De Okkernoot reikt voor uw giften 
vanaf € 40 een fiscaal attest uit. Giften doet u door overschrij-
ving op rekening BE53 0682 2552 7653 (BIC : GKCCBEBB) van 
Wonen en Werken voor personen met Autisme (WWA) met de 
vermelding “gift”. Voor giften in 2016 krijgt u een fiscaal attest 
in februari 2017. Indien uw gegevens bij de bank niet uw volle-
dige naam of adres bevatten, vul dat dan aan bij de mededeling.  
Het attest wordt steeds gemaakt op naam van degene die de over-
schrijving doet. Een deel van je nalatenschap bestemmen voor  
De Okkernoot, kan voordelig zijn voor je wettelijke erfgenamen.  
Dat is zeker het geval als de verwantschapsgraad van je erfgenamen 
de eerste of tweede graad overstijgt. Meer info bij Pat Hamelrijck op  
pat@de-okkernoot.be.

Deze nieuwsbrief digitaal ?
Hebt u een e-mailadres, dan kunt u deze nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen.  U helpt er ons postzegels mee uit te sparen.
AANMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en de 
vermelding “nieuwsbrief graag per mail” naar de.okkernoot@ 
skynet.be.  Uw (post)adres helpt ons uw juiste gegevens te beheren.   
U ontvangt tot afmelding deze nieuwsbrief op uw e-mailadres.  
Uw e-mailadres blijft een communicatielijn tussen De Okkernoot 
en uzelf; derden krijgen het niet te zien.
AFMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en de  
vermelding “nieuwsbrief graag per gewone post”.

Reacties
Met uw reacties op deze nieuwsbrief, ideeën, vragen naar informatie, … 
kunt u terecht in De Okkernoot, Repingestraat 12, 1570 Vollezele,  
telefoon: 054 56 74 53, e-mail : de.okkernoot@skynet.be.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, bent u verhuisd of is 
de bestemmeling overleden: meld dit a.u.b. op het hierboven genoemde 
telefoonnummer of e-mailadres.


