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Een nieuw jaar is ingegaan

Beste “Vriend van de PVT”,

Nieuwsbrief - Spotlight

Welkom op onze 7e ontmoetingsavond! Onze tweede jaargang ging inmiddels over de jaarwisseling van ‘16 naar ‘17.
ook dit kalenderjaar beloven we opnieuw 4 data te reserveren voor onze (ex-)bewoners, hun familie en vrienden, medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten.

Data “Vrienden van de PVT”

Vacature: bewonersvertegenwoordiger

21/03/17
2/05/17
Telkens van 19:00 tot 21:00
Opgelet: aangepast uur vanaf 2017!

Met een brief en mailing aan familie gaven we onlangs kennis van onze zoektocht naar een
nieuwe bewonersvertegenwoordiger. Dhr. Roland Stockman die zich al 8 jaar inzet in deze
functie gaf reeds enige tijd aan om, wanneer een nieuw familielid zich zou aandienen, hij graag
de fakkel zou willen doorgeven. Vervolgens werd binnen directie en de leiding van het PVT een
profiel opgesteld waaraan kandidaten zich kunnen aftoetsten. Wie interesse heeft of verdere
inlichtingen wenst mag steeds contact opnemen met één van de afdelingshoofden m;n. De
Wispelaere Isabelle of Demarest Wouter.
Nieuwe coördinator in zicht.

Mevr. Vermeulen Karline, onze huidige coördinator, is sinds 2016 aangesteld als Directeur Zorg
van het P.C. Dr. Guislain. Dat maakte een betrekking vacant voor een nieuwe PVT coördinator.
Sinds kort is de aanstelling van Stefanie Schuermans een feit. Zij zal op 2/05 aanstaande aan
het werk gaan.
Werken 2017

Voor dit jaar worden werkzaamheden voorzien aan onze fietsenstalling (overdekking). Ook
worden enkele sanitaire ruimtes voorzien van betere verluchting. Voor het ganse P.C. wordt
een nieuwe telefooncentrale operationeel wat onze bereikbaarheid met draadloze telefoons in
de loop van 2017 gevoelig zou moeten verbeteren.

Kort nieuws uit de Lorkenstraat

 Herstelbegeleidster Nouschka Boeykens, ook steeds vast op
post voor de “Vrienden”, verlaat ons PVT. Ze gaat in april aan de
slag als stafmedewerkster voor Scouts en Gidsen Vlaanderen. We
wensen haar ook via deze weg alle succes toe.

 De jaarlijkse PVT-barbecue zal worden georganiseerd op vrijdag 23 juni. Uitnodigingen volgen. Hou alvast deze bijzondere
datum vrij!

 Achter de schermen wordt naarstig werk gemaakt van een eigen PVT Lorkenstraat website. Die
zou per 1 mei online moeten zijn. Per 8 mei gaan we deze site in het bijzijn van onze collega’s
uit het ganse psychiatrische centrum officieel lanceren. Vervolgens gaan we ook via de
“Vrienden” onze kersverse site onder de aandacht brengen.

 Enkele van onze bewoners zijn actief in het toneelproject van De Meander. Voorstellingen zijn
gepland op 16 en 17/06. Meer info via onze volgende nieuwsbrief.

 Vanaf 21/03 worden de invulformulieren van de Vlaamse Patiënten peiling uitgedeeld. Deze
enquête mag niet worden ingevuld met hulp van begeleiders (om uit te sluiten dat er sociaal
wenselijk wordt geantwoord). Bewoners dienen dit ofwel zelfstandig in te vullen of zouden hiervoor ook beroep kunnen doen op familie of vrienden. Om voldoende gegevens te hebben is het
uiteraard wenselijk dat er zo veel als mogelijk formulieren worden ingevuld.
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.

