
(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 van de “Vrienden” is aan de gang!  

Kort nieuws uit de Lorkenstraat 

  

 Met de jaarwisseling zijn er zowel op Sprank als op Gaffel Nieuwjaars initiatieven georgani-

seerd voor familie. Op vrijdag 16 februari was Gaffel aan de beurt, voor Sprank  gaat dit door 

op zondag 4 maart. 

 In het eerste PVT Café van het jaar hebben we tijdens een dia rapportage teruggeblikt op 

2017 en met onze bewoners geklonken op het nieuwe jaar. 

 Jasmijn Vandoorne, sinds jaar en dag onze baken op de post ’Maatschappelijk Werk’ verlaat 

PVT voor een nieuwe uitdaging in het Mobil 2 B Team, het team dat patiënten extern in de 

thuissituatie ondersteunt . Via deze weg willen we haar ongelooflijk bedanken voor haar jaren-

lange inzet op PVT en haar alle succes toewensen in de verdere loopbaan. 

 De afgelopen maanden werden we geconfronteerd met enkele overlijdens. In de maand de-

cember namen we afscheid van Dirk Van den Brande, in januari ging Georges Remmerie van ons 

heen en enkele weken geleden ontviel ons geheel onverwachts ook Samuel Octaaf. We koeste-

ren de mooie herinneringen die we aan elk van hen zullen blijven bewaren.  

 Voor de organisatie van onze Zomer Barbecue zijn we op het laatste Campusoverleg met alle 

medewerkers beginnen nadenken over de formule voor dit jaar. Qua timing richten we ons op-

nieuw op de maand juni. Van zodra duidelijkheid wordt communicatie naar iedereen opgezet. 

 De thematafel van de ’Vrienden’ op 27/02 handelde over het thema ’Activiteiten’. Vanuit 

enkele wist-je-datjes (hoe wordt dit georganiseerd en vanuit welke visie) probeerden we rond 

dit thema het gesprek op gang te brengen waardoor informatie en ideeën heen en weer kunnen 

tussen alle betrokkenen. 

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 
Ontmoeting onder (ex-)bewoners, hun familie, vrienden, 

medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten stimuleren 

en faciliteren, dat blijven de twee belangrijkste doelstellin-

gen van onze ontmoetingsavonden. Op 8 mei sluiten we 

onze derde jaargang af. Ook dan hopen we op een goed 

gevulde cafetaria. 

Data voor onze vierde jaargang zullen dan worden bekend-

gemaakt en geafficheerd.  

Data “Vrienden van de PVT” 

8/05/18 

Telkens van 18:30 tot 21:00 

Jaargang 3, nr.3, 27/02/18 

Vanaf 1 april reorganiseert het Psychiatrisch Ziekenhuis waarmee we verbonden zijn. Een nieu-

we Crisiopvang gaat van start, Opname 2 en Rezonans verhuizen van locatie, Opname 1 sluit, 

De kedron verhuist naar Sint-Alfons, een Aanloophuis zal worden geopend, … 

Ook de personeelsomkadering ondergaat, wegens sluiting van een afdeling in het ziekenhuis, 

enkele wijzigingen. Ook op PVT zullen 3 nieuwe gezichten hun intrede doen binnenkort. We 

verwelkomen dan Mia, Ilse en Nadine in de verschillende teams. 

PVT For Life! 

Op woensdag 20 december hebben we 450€ 

gedoneerd aan vzw Baby Nest, één van de goe-

de doelen gedurende de Warmste Week. Op 

onze website staat een filmpje online dat is 

opgenomen met één van de Studio Brussel 

presentatoren. Via deze weg zetten we graag 

nog eens onze bewoners in de bloemetjes die 

zich hier enthousiast voor hebben ingezet. On-

ze intentie is om na de zomerperiode opnieuw 

acties op het getouw te zetten voor een nog 

later te bepalen goed doel. 

… Als het regent in het ziekenhuis, druppelt het in het PVT.  


