
(Mee)Leven  in  PVT Lorken straa t  

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

Nieuwsbr ie f  

Op naar een derde jaargang met de “vrienden”  

Kort nieuws uit de Lorkenstraat   

 Annelies Debruine zal de eerstkomende maanden het takenpakket van onze herstelbegeleid-

ster Nouschka Boeykens verder behartigen. Nouschka heeft immers op 1 april de Lorkenstraat 

verlaten. Het pakket omvat herstelinitiatieven naar onze bewoners toe, initiatieven naar het 

activiteitenaanbod voor onze bewoners en ondersteuning van teamleden in het planmatig aan-

pakken van hersteldoelen.  Thans is Annelies nog ingeschakeld in de Woonbegeleiding op 

Sprank 44. Eenmaal er vervanging is voor haar zal ze worden vrijgesteld.  

 De jaarlijkse PVT-barbecue zal worden georganiseerd op vrijdag 23 juni. Uitnodigingen wor-

den medio mei verstuurd. Hou alvast deze bijzondere datum vrij! 

 Vanaf 8 mei staat de website www.pvtlorkenstraat.be online. Vanaf dan is ook dat een bron 

van informatie voor alle ‘Vrienden van de PVT’. Aarzel niet om eens rond te kijken op onze 

website. 

 Enkele van onze bewoners zijn actief in het toneelproject van De Meander. Voorstellingen 

van het stuk ‘Cyrano De Bergerac’ gaan door op 16 juni (20:00) en 17 juni (15:00) - Ledeberg-

plein 30 (9050 Ledeberg).  

Kaarten zijn gratis en te verkrijgen via marleen.regniers@fracarita.org of onthaal, Guislain. 

 PVT-Actie ’1212’: met de verkoop van zelfgebakken 

suikerwafeltjes heeft bewoner Stefan in april 100€ bij-

eengesprokkeld voor de actie ‘1212’ die steun zocht voor 

het noodlijdende Afrika. Op 25 april jl. werd het geld via 

de post overgemaakt. 

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. 

Nieuwsbrief - Spotlight 
De tweede jaargang van onze ontmoetingsavonden is 

geëindigd op dinsdag 2 mei. De eerstvolgende “Vrienden 

van de PVT” staat gepland voor 19 september. We blik-

ken met tevredenheid terug op de afgelopen jaargang. 

We zagen een toename van het aantal aanwezigen wat 

van dit initiatief stilaan een begrip maakt in de Lorken-

straat.  

Data “Vrienden van de PVT” 

19/09/17 

19/12/17 

Telkens van 19:00 tot 21:00 

Opgelet: aangepast uur vanaf 2017! 
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Op maandag 8 mei wordt voor alle collega’s in het Psychiatrisch Centrum een ‘PVT Netwerkna-

middag’ gehouden. Op die gelegenheid zal eerst de gloednieuwe website worden gepresen-

teerd waarna in de Lorkenstraat zal worden verder gepraat over de werking zoals die actueel in 

de Lorkenstraat wordt opgezet. De voorbije jaren kenden we immers tal van veranderingen, 

waaronder ook ons logo en nieuwe namen voor onze deelwerkingen ‘Zorg’, ‘Structuur’ en 

‘Open’ , dat we het wenselijk vonden om hieraan met een netwerk-event nog eens de nodige 

ruchtbaarheid te geven. 

Netwerknamiddag 

Nieuwe coördinator gearriveerd 

In navolging van Mevr. Vermeulen Karline is op dinsdag 2 mei de nieuwe PVT Coördinator ge-

start. Stephanie Schuermans verruilde haar job bij de Dienst Vreemdelingen Zaken voor de 

functie van Zorgmanager Wonen voor het volledige Psychiatrisch centrum,. In deze functie zit 

ook de coördinatortaak vervat voor PVT. Naast PVT zal Stephanie ook actief zijn in Beschut Wo-

nen Zagan en opbouwwerk doen voor een toekomstig woonproject on de Haverstraat.  

Slagbomen 

Het Guislain domein is sinds kort voorzien van slagbomen. Ze openen automatisch bij het bin-

nenrijden. Wanneer u de site met de wagen wil verlaten heeft u echter een code nodig die te 

verkrijgen is aan het onthaal t.h.v. de Ferrerlaan. 

Ropi—Stand van zaken 

Momenteel kijken we met de werkgroep Herstel welke thema’s uit de Ropi we eerst aanpak-

ken. In de uitwerking worden werkgroepen opgericht met begeleiding, bewoners en familie. Zo 

willen we ervoor zorgen dat ieders stem gehoord wordt en we dat we samen werken aan de 

weg naar herstel. Tegen de volgende Vrienden van de PVT zullen we jullie deelname vragen 

aan verschillende werkgroepen. 

Wordt vervolgd... 

mailto:marleen.regniers@fracarita.org

