VRIENDEN VAN DE PVT
(Mee)Leven in PVT Lorkenstraat

Nieuwsbrief
Nieuwe namen en een nieuw logo

Omdat de vlag de lading niet (meer) dekt, werd beslist om
de namen te wijzigen. De naam PVT Lorkenstraat blijft behouden, maar de groepen Open, Zorg en Structuur krijgen
een nieuwe naam. Na gesprekken met bewoners, medewerkers, vrijwilligers, mensen uit de buurt, … werd gekozen
voor de namen:
Gaffel voor het “Open” gedeelte, Sprank voor “Zorg” en
“Structuur”.

Jaargang 2, nr.2, 15/12/16
Nieuwsbrief - Spotlight
Data “Vrienden van de PVT”
21/03/17
2/05/17
Telkens van 19:00 tot 21:00
Opgelet: aangepast uur vanaf 2017!

Lorkenstraat 1 De Lork is een boom uit de dennenfamilie. Het hout van de Lork is sterk,
duurzaam en hard, het wordt gebruikt voor de bouw van huizen en schepen. De Lork groeit op
erg barre plaatsen ~ 2 De Lork staat voor kracht, vertrouwen en ook buigzaamheid. Gaffel en
Sprank zijn onderdelen van de Lork.
Gaffel 1 Gaffel aan een boom, synoniem voor een ’vork, een ’stok met een splitsing’ ~ 2 Een
houten gereedschap of werktuig, waaraan de steel in twee armen of tanden uitloopt— Een gaffel staat voor mogelijkheden, verschillende manieren om een doel te bereiken, verschillende
wegen om te bewandelen met de bewoners. Een gaffel komt voor op het land (als hooivork in
de landbouw), op het water (als deel van een zeilboot) en in de lucht (gewei van een hert), zoals
ook onze bewoners deel zijn in het netwerk van onze maatschappij.
Sprank 1 een ‘takje, twijg of spruit’ van de grote Lork ~ 2 Een ‘vonk, brandende splinter,
glimp of glinster’ die wij bij onze bewoners vinden in hun kracht(en), maar ook bij onze medewerkers, die met zorg werken om de spranken aan te wakkeren ~ 3 ‘een beetje’ tussenkomen,
enkel waar het nodig is. Wij hopen dat ’wat van ’t vuur afspringt’ de goede zaken verder
‘besprenkelt’.

Kort nieuws uit de Lorkenstraat

 2 november 2016 startte onze nieuwe beleidsarts Dr. De Smul.
 Er worden in 2017 opnieuw familiedagen voorzien. Voor Gaffel
(Open) zal dit plaats hebben op een zondagnamiddag in februari.
Voor Sprank (Zorg & Structuur) zal dit later bekend gemaakt worden, maar gaat het om een vrijdagavond.

 De jaarlijkse PVT-barbecue wordt op een vrijdagavond in juni
2017 gepland.

 Vrienden van de PVT hebben volgend jaar plaats (meestal) op een dinsdag van 19u tot 21u.
 Op het PVT-Kaffee van 11 januari 2017 van 14u-16u30 wordt een terugkoppeling gedaan van de
Ropi-bevraging. Deze bevraging werd in de loop van 2016 in heel de PVT gedaan met bewoners,
familie, vrijwilligers, medewerkers, … om te kijken hoe ‘herstelgericht’ wij werken. Bedoeling is
te kijken op basis van de resultaten hoe we kunnen groeien. Een warme oproep aan iedereen om
te komen luisteren en meedenken hoe we onze werking kunnen verbeteren.
Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen, gelieve dan een mailtje te sturen naar
wouter.demarest@fracarita.org of isabelle.de.wispeleir@fracarita.org.

