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

Nieuwsbr ie f  

Derde jaargang van de “Vrienden”!  

Kort nieuws uit de Lorkenstraat 

  

 Op beide groepen Gaffel en Sprank worden voor kort na de jaarwisseling weldra Nieuwjaars 

initiatieven voor familie bekendgemaakt .  

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

daarin altijd een idee deponeren. 

 Op 1 december ging de jaarlijkse Teamnamiddag door. Alle medewerkers werden met een  

opdracht op verkenning in de eigen buurt gestuurd. Deze opdrachten waren geïnspireerd op 

verhalen van onze bewoners. 

 Eind september organiseerden we een evacuatieoefening in één van onze gebouwen. Globaal 

kregen we een goede beoordeling maar enkele aandachtspunten nemen we mee naar een vol-

gende oefening (die gepland wordt begin 2018). 

 In het PVT Café , een interactief Café met onze bewoners, hadden we laatst de brandweer op 

bezoek. Met een leerrijke foto reportage werden medewerkers en bewoners gesensibiliseerd 

over brandgevaar. 

 De resultaten van de laatste Vlaamse Patiënten peiling (mei ‘17) werden ons dit najaar over-

gemaakt. PVT had een te lage responsgraad. Daaruit viel wel een overwegend positief resultaat 

af te leiden. Aandachtspunten: informeren, participatie liepen analoog met ons ROPI onder-

zoek. 

 We zijn verheugd te kunnen melden dat we sinds kort 2 nieuwe vrijwilligers in onze ploeg 

hebben. Astrid vervoegde recent Lisette bij de tweewekelijkse kaartavond van onze bewoners 

en Boudewijn is een vaste “buddy” geworden van huis A4 en komt eveneens tweewekelijks 

langs om met onze bewoners te koken. 

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 inmiddels al toe aan de 10e editie van onze 

“Vrienden van de PVT”. Deze avonden blijven inzetten op 

ontmoeting en informatie-uitwisseling over de voorziening 

waarbij alle “Vrienden” op één of andere manier betrokken 

zijn, als (ex-) bewoner, familie, kennis, vrijwilliger, mede-

werker of gewoon sympathisant. Voor de eerste data van 

2018 verwijs ik naar hiernaast. 

Aan allen alvast een mooi eindejaar toegewenst. 

Data “Vrienden van de PVT” 

27/02/18 - eerste datum 2018 

8/05/18 

Telkens van 18:30 tot 21:00 

Jaargang 3, nr.2, 19/12/17 

Onze voorziening wil de dialoog met alle betrok-

kenen wat helpen op gang brengen door tijdens elke “Vrienden van de PVT” een Thematafel te 

organiseren. Naast onze opdracht om te informeren hechten we ook belang aan de mening of 

ideeën van onze ”Vrienden” aangaande thema’s die onze voorziening aanbelangen. Daarvoor 

gebruiken we zo’n thematafel. Bij de eerste tafel hebben we het thema ‘Maaltijden’ gepresen-

teerd. 

Vrienden van de PVT presenteert:  

de eerste Thematafel! 

Music For Life! 

Het ganse najaar hebben bewoners en mede-

werkers zich ingespannen om geld in te zame-

len voor “Music For Life”. Tal van initiatieven 

werden opgezet (verkoop van wafeltjes, verse 

laurier, cup cakes,…) om geld in het laatje te 

brengen. Dit gaan we op woensdag 20 decem-

ber zelf gaan overhandigen tijdens De Warm-

ste Week in Domein Puynebroeck te Wachte-

beke. We doneren het geld aan Baby Nest vzw, 

een organisatie die zich in onze wijk ontfermt 

over kansarme moeders en daar allerlei baby-

spullen voor beschikbaar stellen. 


