
(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  

Derde jaargang met de “vrienden” gestart!  

Kort nieuws uit de Lorkenstraat   

 Op vrijdag 23 juni ging onze jaarlijkse barbecue door die ook nu weer ruim 200 gasten mocht 

verwelkomen. We mikken ook voor volgend jaar weer op een soortgelijk initiatief kort voor de 

zomer.  

 Op vlak van infrastructurele werken zijn recent enkele van onze sanitaire ruimtes voorzien 

van ventilatie. Ook onze brandweg achterom de gebouwen is verbreed om hulpdiensten makke-

lijker toe te laten interventies te doen. Voor 2018 worden ook enkele sanitaire ruimtes in hun 

geheel aangepakt. 

 Er is een principieel akkoord om het adres van PVT te wijzigen naar de Lorkenstraat (ipv F. 

Ferrerlaan zoals het psychiatrisch ziekenhuis). Op dit moment ligt dit nog ter tafel van de ad-

ministratieve diensten maar binnen afzienbare tijd zal deze adreswijziging zich dus voltrekken. 

Dit zal tot gevolg hebben dat al onze bewoners die hier gedomicilieerd zijn ook een adreswijzi-

ging zullen ondergaan. Naast een verder autonomie van ons PVT zal dit ook als voordeel heb-

ben dat alle post rechtsreeks toekomt. 

 Met kleine acties leggen we ook dit najaar een spaarpotje aan om deze eind dit jaar te done-

ren bij ‘Music For Life’ 

 In de cafetaria is sinds kort een ideeënbusje geïnstalleerd. Ook ‘Vrienden van de PVT’ mogen 

daarin altijd een idee deponeren. 

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 
 We zijn erg blij met de toenemende interesse voor onze 

“Vrienden”-avonden in PVT die per kwartaal doorgaan. 

Deze avonden blijven ook in hun derde jaargang tot doel 

hebben om alle betrokkenen — van bewoners, hun fami-

lie tot onze vrijwilligers — rond onze voorziening samen 

te brengen. Informatie-uitwisseling en ontmoeting staan 

daarbij centraal. 

Data “Vrienden van de PVT” 

19/12/17 

27/02/18 - eerste datum 2018 

Telkens van 19:00 tot 21:00 
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Schriftelijk of mondeling zal gevraagd worden aan aanwezigen van ‘Vrienden van de PVT’ om 

op onze volgende datum hun licht te laten schijnen op enkele belanghebbende thema’s die uit 

de ROPI naar voor zijn gekomen. Voorbeelden van deze thema’s zijn: huisvesting, maaltijden, 

hoeveelheid persoonlijke aandacht, betrokkenheid bij begeleiding,... 

Vrienden van de PVT presenteert: de ROPI Thematafel!  

Nieuwe vacatures! 

Er is opnieuw een vacature voor ‘Coördinator Wonen’ uitgeschreven door het P.C. Dr. Guislain. 

Deze functie is met inbegrip van het PVT coördinatorschap dat momenteel nog steeds in han-

den van Karline Vermeulen is. 

Daarnaast is ook een vacature opengesteld voor ’Medewerker Herstelondersteunende Zorg’. 

Deze (m/v) zal in de verdere implementatie van hetsleondersteunende zorg moeten faciliteren 

voor ziekenhuis en PVT. 

Website 

Op 8 mei hebben we tijdens een Netwerknamiddag voor onze collega’s van het ganse P.C. onze 

gloednieuwe website gelanceerd. Met trots verwijzen we ook U als ‘Vriend van de PVT’ naar 

www.pvtlorkenstraat.be die ook een handige agenda bevat en u, net als deze nieuwsbrief, up 

to date houdt met wat reilt en zeilt in onze voorziening. 

 


