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

Nieuwsbr ie f  

Aanwerving ervaringswerker Anthony in het bege-

leidingsteam 

Kort nieuws uit de Lorkenstraat 

  

 Op Gaffel en Sprank worden een aantal badkamers en douches gerenoveerd. In Sprank 42 en 

44 zijn de werken bijna afgerond. Op Gaffel start men vanaf midden januari. 

 Bea Lesy werkt als herstelbegeleidster op ons PVT. Ze vervangt Annelies Debruine die dit ad 

interim opgenomen heeft, waarvoor van harte dank! Welkom Bea! 

 Jozefien De Wagter werkt sinds 19/11 als maatschappelijk werkster op PVT ; ze heeft alle 

dossiers van Bram Temmerman overgenomen die aan de slag gegaan is op de afdeling Vadem in 

het ziekenhuis. Welkom Jozefien! 

 Iedere bewoner of zijn bewindvoerder zal in de loop van de maand januari gevraagd worden 

de nieuwe verblijfsovereenkomst te ondertekenen. 

 Begin januari 2019 zal opnieuw een Ropi afgenomen worden op Gaffel. Dit om te zien hoe 

herstelgericht we als organisatie werken. Hier zal ook een groep voor familie, vrijwilligers, … 

bevraagd worden. Laat je weten aan Isabelle de Wispeleir mocht je interesse hebben om hier-

aan mee te werken? Dan zoeken we een moment dat voor alle kandidaten lukt. Alvast bedankt! 

 De Ropi wordt voor Sprank afgenomen in maart 2019. 

Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen of u wenst zich uit te schrijven, gelieve dan 

een mailtje te sturen naar isabelle.de.wispeleir@fracarita.org. 

 

Nieuwsbrief - Spotlight 

Vanaf januari 2019 zal Anthony werken als (betaalde) erva-

ringswerker in het team. Zijn opdracht  bestaat erin om van-

uit zijn ervaring herstel en empowerment mee vorm te ge-

ven binnen de begeleiding van bewoners. Hij helpt het per-

spectief van medewerkers te verruimen en is een verbin-

dingsfiguur  tussen de bewoners en het team. 

Data “Vrienden van de PVT” 

29/01/19 

23/04/19 

Telkens van 18:30 tot 21:00 
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We wensen iedereen mooie Kerstdagen toe en een prettig eindejaar! 

Binnenkort worden jullie uitgenodigd op de Nieuwjaarsevents van Gaffel of Sprank.  

 

Nieuwe onthaalbrochure en huishoudelijk reglement  

We vonden het hoog tijd om onze afdelingsbrochure en  het ABC van de PVT (huishoudelijk 

reglement) actueel te maken en hebben dit in een nieuw kleedje gestoken. Op deze Vrien-

den van de PVT wordt ze aan jullie voorgelegd.  Omdat we dit zien als een gemeenschappe-

lijk werk, willen we jullie vragen om deze grondig door te nemen. Laat ons weten indien je 

vragen, opmerkingen of onduidelijkheden merkt, we zorgen dan voor een aanpassing: isa-

belle.de.wispeleir@fracarita.org of christine.de.vrieze@fracarita.org. Alvast bedankt!  

 

Naar aanleiding van het overgangsdecreet gaat de regelgeving voor alles wat met PVT te 

maken heeft, over van de federale overheid naar de Vlaamse overheid. Dit brengt een 

aantal wijzigingen met zich mee. Zo wordt gevraagd om met iedere bewoner een verblijfs-

overeenkomst af te sluiten vanaf januari 2019.  

Overgangsdecreet—PVT naar de Vlaamse Overheid 


