
(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” zit erop!  

Kort nieuws uit de Lorkenstraat 

  

 Ons Barbecuefeest heeft plaats op vrijdag 15 juni. Medio mei ontvangen alle genodigden hun 

uitnodiging per mail of per post. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 juni. 

 Er doken in het Team Lorkenstraat enkele nieuwe gezichten op afgelopen maanden. In de 

woonbegeleiding zijn dat Nadine, Mia en Ilse, op Maatschappelijk Werk—als opvolger voor Jas-

mijn—Bram Temmerman en Anthony Cosyns als Ervaringswerker. Ook is met de reorganisatie in 

het Psychiatrisch Ziekenhuis onze beleidspsychiater Dr. De Smul opgevolgd door Dr. Degraeve. 

Op 18 mei zwaaien we ook woonbegeleider Lucas uit die van een welverdiend pensioen gaat 

genieten. 

 PVT Lorkenstraat dankt Roland Stockman voor zijn jarenlange inzet als bewonersvertegen-

woordiger. Hij heeft op 28/02 de fakkel overgedragen aan Nouschka Boeykens die, net als 

Roland, ook voorheen werkzaam was in de Lorkenstraat. We wensen Nouschka alle succes toe. 

 Voor bezoekers aan de Lorkenstraat (mét wagen): de dagcode voor de slagboom in de Fer-

relaan of de Guislainstraat kan steeds worden opgevraagd bij de begeleiding. 

 In memoriam 

Opnieuw vielen de voorbije maanden enkele overlijdens te betreuren van mensen die voor onze 

voorziening van betekenis zijn geweest. We nemen in onze herinneringen mee: Gino Huysmans 

(† 5/03/18), Luciaan François († 12/03/18), Ann Vanhalst († 18/03/18) en Micheline Goosen († 

18/04/18).  

 Vakantie in zicht! Een groepje bewoners van Sprank gaan in juni op vakantie naar Nederland. 

We duimen alvast voor prachtig zomerweer. 

 De Vlaamse Patiënten peiling is dit voorjaar ook in onze voorziening doorgegaan. We kijken 

met grote interesse uit naar de resultaten. 

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 Met grote trots melden we het “ronden” van de derde jaar-

gang van onze ontmoetingsavonden. Op deze nieuwsbrief 

staan alvast de eerste data van onze vierde jaargang afge-

drukt. “Vrienden van de PVT” blijft ook in zijn komende 

jaargang de ontmoetingsavond voor allen die betrokken 

zijn op onze voorziening, van ver of dichtbij. 

Data “Vrienden van de PVT” 

11/09/18 

18/12/18 

Telkens van 18:30 tot 21:00 

Jaargang 3, nr.4, 8/05/18 

Binnen de geestelijke gezondheidszorg gaat in toenemende mate—terecht—aandacht uit naar 

ervaringswerk. Het inzetten van mensen die deskundigheid hebben op basis van eigen ervarin-

gen geeft immers nog meer stem aan onze bewoners. Voor PVT Lorkenstraat neemt Anthony 

Cosyns sinds 16 april deze functie voor ons op.  

Thematafel: financiën 

Telkens er een avond “Vrienden van de PVT” doorgaat 

voorzien we ook een thematafel. Daarmee willen we 

informatie verstrekken en de dialoog aangaan rond the-

ma’s die door bewoners en familie als belangrijk zijn 

aangeduid in de ROPI bevraging. Tijdens voorgaande 

edities handelden de thematafels over voeding en activi-

teiten. Ditmaal: financiën. 

Ervaringswerk 

Met wettelijke bepalingen die we als voorziening die-

nen te respecteren stopt per 1 juli  de mogelijkheid om 

persoonlijke gelden op een provisierekening van het 

centrum te storten. Het verstrekken van persoonlijke 

gelden voor bewoners die van dit systeem gebruik 

maakten zal individueel worden opgenomen via onze 

maatschappelijk werker. 

Wijziging Patiëntengelden 


