
(Mee)Leven  in  PVT Lorken straa t  

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

Kort nieuws uit de Lorkenstraat 

 Christine De Vrieze blijft voor onbepaalde tijd nog eventjes op de stoel van coördinator wonen 
zitten. Dit omdat Nadine nog even nodig is als afdelingshoofd van de crisiszorg in afwachting 
van vervanging. 

 Op 1 juli startte Ellen Leemans als nieuwe herstelbegeleidster op PVT. Zij vervangt Bea Lesy, 
die gaat werken in het nieuwe dagcentrum Andiamo.  

 
 

 

 

 

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. 

 

Data “Vrienden van de PVT”         

24/11/2020 

26/01/2021 

Telkens van 18u30—21u00 

Jaargang 5, nr.5, 15/9/2020  

In de ban van Corona 

De voorbije maanden was geen evidente periode voor de bewoners van PVT. Noch voor de familie 
of vrienden die op bezoek wilden komen. Na een zware ’lockdown periode’ beslisten we in augustus 
om terug bezoek toe te laten op PVT in een daarvoor voorziene buiten ruimte aan onze cafetaria. Zo 
is het voor iedereen mogelijk om elkaar terug te ontmoeten mits het respecteren van de veiligheids-
maatregelen. Voldoende afstand houden, handen ontsmetten, een mondmasker dragen en de aan-
wezigheid registreren.   
 
Kom je graag op bezoek, volg de wegwijzer aan de watertoren tot aan de witte tent. We willen vra-
gen om niet via de huizen te komen.  
 
Gezien de toegenomen besmettingen in heel het land maar ook in het Gentse hebben we beslist om 
deze maatregelen nog even aan te houden. Bezoek op de kamer kan mits een uitzonderlijke reden 
en na voorafgaande toestemming van de begeleiding.  
 
Indien je nog vragen hebt, contacteer ons gerust. Sprank 42: 09/216 34 44, Sprank 44: 09/216 32 30, 
Gaffel: 09/216 34 66. 
 
 
 
Heropstart activiteiten   
 
We kiezen ervoor om voorzichtig kleine activiteiten per ‘leefgroepbubbel’ op te starten. Het gaat 
over De Moester, een uitstap met enkele bewoners, pannenkoeken bakken. We voelen dat de nood 
bij de bewoners groot is. Daarom willen we in overleg met directie bekijken hoe we op een veilige 
manier een aantal zaken terug kunnen opstarten.  
 
We hopen samen met jullie dat de volgende vrienden van de PVT in november terug kan doorgaan.  
 
 
We houden jullie graag op de hoogte! 

Nieuwsbr ie f  

Start nieuwe medewerkers. 

In juni 2020 verwelkomden we een nieuwe medewerker op 
Gaffel: Zoë. We heten haar van harte welkom. Enkele collega’s 
kozen voor een nieuwe uitdaging. We wensen Marijke en Ka-
thleen veel succes op hun nieuwe job. Sis maakte de verhuis 
van Sprank naar Gaffel op 1 september. 

 


