VRIENDEN VAN DE PVT
(Mee)Leven in PVT Lorkenstraat

Nieuwsbrief
De Ropi wordt van 11 tot 14 juni afgenomen op
Sprank door het cliëntbureau.
De Ropi meet hoe herstelgericht het team werkt in de
dagelijkse praktijk. Mensen van het cliëntbureau vragen
bewoners, familieleden, teamleden en leidinggevenden
naar hun ervaringen. Een moment met de familieleden
wordt nog gezocht.
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BBQ PVT
Op 7 juni is de volgende barbecue van PVT gepland. Iedereen van harte welkom. Er zal tijdig een uitnodiging verstuurd worden.
Nieuw afdelingshoofd Sprank
We verwelkomen heel graag Stijn Vincke, die sinds 1 april (neen het was geen grap), gestart
is als afdelingshoofd van Sprank. Stijn is 30 jaar, is psychiatrisch verpleegkundige en volgt
momenteel een kaderopleiding. Hij werkte voorheen bij Karus met meerdere doelgroepen.
Allereerste PVT-meeting
Op 10 april hadden we onze eerste PVT-meeting. Dit is een overleg met bewoners, personeel en directie, onder leiding van de bewonersvertegenwoordiger (Nouschka) en de ervaringsdeskundige (Anthony). Bedoeling hiervan is om het leven op PVT aangenamer te maken en samen te werken aan een goede en directe communicatie. Het was een heel productieve eerste samenkomst, waarop reeds veel punten werden aangebracht.
Adresverandering : Lorkenstraat 30
We zijn volop bezig met de stad Gent om de identiteitskaarten aan te passen van de mensen die gedomicilieerd staan in PVT Lorkenstraat.

Kort nieuws uit de Lorkenstraat



Enkele thema’s die aan bod gekomen zijn op de PVT-meeting:



Men wil eens lekker gaan uit eten.



Er wordt melding gemaakt van de overlast die veroorzaakt wordt door de verbouwingswerken in onze achtertuin.



Dit najaar organiseert het Guislain (onder leiding van Filip de Meyer) opnieuw een
toneelstuk.



Het poortje aan de straatkant Lorkenstraat zal tussen 8u en 20u open staan.



Dank voor de grote opkomst op de familiefeesten van Sprank en Gaffel. En ook aan de medewerkers die meegeholpen hebben.



De zithoek recht tegenover de cafetaria wordt opgefrist en heringericht.



De teams Sprank en Gaffel gaan signaleringsplannen opmaken bij mensen met een verhoogd
risico op stress, last hebben van controleverlies, of sombere gedachten.

En laat ons vooral genieten van een hopelijk mooie lente en zomer!

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.

