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V R I E N D E N  V A N  D E  P V T  

Nieuwsbr ie f  

Medio februari is de begeleiding van het Open Gedeelte aan 

de slag gegaan in de nieuwe burelen gelegen aan de straat-

kant . 

Voor familie en bezoekers is het dus even wennen om de 

begeleiding die voordien centraal aan de ingang van de Zorg 

en Structuurgroep waren gelokaliseerd nu te gaan opzoeken 

via onze straat. Ter hoogte van het bureau is overigens een 

nieuwe ingangsdeur gemaakt. 

Nieuwe burelen in gebruik genomen Jaargang 1, nr.3, 24/03/16 

Kort nieuws uit de Lorkenstraat 

 De lente is terug in het land. Stilaan kijken we voor-

uit naar de zomer. Daar hoort uiteraard een jaarlijkse bar-

becue bij die dit jaar zal doorgaan op vrijdag 10 juni. Uit-

nodigingen volgen. 

 Op woensdag 23 maart zijn we door de Vlaamse 

Gemeenschap geïnspecteerd geweest. Dit kaderde in het 

verlengen van onze erkenning van onze voorziening. 

 Op vrijdag 15 april gaat er (op uitnodiging) een fa-

milie avond door voor onze 2 groepen Zorg en Structuur. 

Die dag krijgen we in onze PVT ook assistentie van een vrijwil-

ligersploeg uit de firma Novartis/Sandoz. In 4 kleine ploegjes zullen zij actief worden 

ingezet in en rond PVT. 

 Afdelingshoofd Elke Vanneste, verantwoordelijke op Zorg en Structuur, verlaat de Lor-

kenstraat. Zij wordt per 11/04 vervangen door Isabelle De Wispeleire 

Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen, gelieve dan een mailtje te sturen naar 

wouter.demarest@fracarita.org. 

Bijschrift bij afbeelding.  

Om ons aan te passen aan de wettelijke verplichtingen aan-

gaande het rookverbod in zorgvoorzieningen zijn voorbereidin-

gen aan de gang om bewoners buiten de respectievelijke wo-

ningen toe te laten om te roken. 

Als gezondheidsvoorziening kunnen we (sowieso in het alge-

meen) niet langer roken faciliteren en concreet zeker niet in 

gemeenschappelijke delen, noch in delen waar medewerkers 

dienen te komen om te begeleiden. 

In onze tuinen zijn daartoe 2 rookhutten in aanbouw. Voor 

1/05 verwachten we het einde van de werkzaamheden waarna 

we per 1/06 onze bewoners zullen vragen hun intrede daar te 

doen om te roken. 
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