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Voorwoord
Beste lezer

De afgelopen maanden werd hard gewerkt
om de nieuwsbrief in een nieuw jasje te
stoppen. Trots bieden we jullie dit eerste
exemplaar aan.

De eerste editie werd letterlijk en figuurlijk
een feest dankzij de redactieraad, de vele
auteurs en de trekkers Lothar en Yari.

We brengen jullie verhalen, beelden en
reflecties over ons werk, onze passie en
onze overtuiging.

Ik hoop dat de nieuwsbrief voor velen ook
wat troost en energie kan brengen in deze
moeilijke tijd.

Dankjewel aan iedereen die dit mee
mogelijk heeft gemaakt.

Dankjewel aan alle Helden van de zorg.

Dankjewel en alle goeds

Katleen Evenepoel

Algemeen Directeur
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Zonnelied 40 jaar
Onze 40ste verjaardag mag gevierd worden en
daarom staan er heel wat feestelijke activiteiten
op de planning! Met de kunstenexpo wil
Zonnelied graag de vele talenten in huis in de
kijker zetten. Dit feestjaar geeft reden te meer
om een selectie werken van onze kunstenaars
tentoon te stellen.

Bij feest hoort lekker eten en met onze
feestmaaltijd gaan we coronaproof. In de
clusters krijgt ieder team daarom een feestbox
met lekkers.

En we plannen ook een heel weekend in teken
van feest! Dat de Zonneschlager in het Zonnig
Weekend op de planning staat, zal voor velen al
geen verrassing meer zijn.

Komend jaar zetten we tal van dromen van de
gasten in de kijker. Elke dag wordt een beetje
gastendag. In de Droom-Boutique lichten we al
een tipje van de sluier op over welke wensen we
helpen realiseren.

Het meest opvallende is waarschijnlijk het
Koninklijk bezoek. Wegens de huidige corona-
maatregelen is het nog onduidelijk wanneer,
maar we kijken alvast met heel wat opwinding uit
naar dit moment!

Hiernaast doken we al even in het archief, naar
de beginjaren. Hier even in een fast forward naar
vandaag.

1980 Bezigheidshome en dagcentrum
Zonnelied te Roosdaal

1990 Het Eizeren Hof: met een hele
groep gaan we in Eizeringen werken

1994 Een tweewoonst te Gooik
aangekocht. Twaalf gasten gaan in ‘De
Pionier’ wonen

1997 De Oude Pastorij opent haar
deuren in Tollembeek

1999 Begeleid Werken project (VAPH en
Zonnelied) wordt opgestart

2001 Begeleid Werken wordt toegevoegd
als functie aan dagcentrum.

2007 Opstart werking 't Zinneke en
Kortverblijf EVEN

2009 oprichting Tartaar vzw, gegroeid uit
ateliers van Zonnelied vzw

2009 Opening van de nieuwbouw ‘De
Orchidee’ in Merchtem

2010 Start samenwerkingsproject
ZONAR in samenwerking met
ouderenzorg Brussel

2013 Dagcentrum ‘Optempo’ in het
klooster van de zusters van Vincentius te
Opwijk

2014 Opening ‘De Stroom’ in de
Begijnenstraat te Molenbeek

2018 Verhuis van klooster van de zusters
Heilige Sint-Jozef in Eizeringen naar ‘De
Villa’

2021 Verhuis van de zorgroepen naar De
Schakel

We hebben niet enkel meer een werking in
Roosdaal, maar weken uit naar Eizeringen-
Gooik, Tollembeek, Brussel en tot slot ook naar
Opwijk-Merchtem. En dan mogen we de cluster
Individuele Begeleidingen niet vergeten die met
een werking over West Vlaams-Brabant en
Brussel verspreid zitten. Van een centraal
bezigheidshome zijn we uitgegroeid naar een
gedecentraliseerd netwerk. Wat nog even
actueel is, is onze Franciscaanse traditie van
gastvrijheid, verdraagzaamheid en openheid
voor de ander.

Hiernaast kan je een blik werpen op onze logo’s
door de jaren heen.

40 jaar worden, dit vraagt om gevierd te
worden, even terug te denken hoe alles begon.
Terugkijken in het fotoalbum, zo eentje met
perkamenten tussen bladen en met echte foto’s
vast gezet met 4 hoekjes. Rare mode in die
jaren, een farde vol met geboortekaartjes en
trouwaankondigingen, gestencilde visieteksten,
personeelsdagen en feesten binnen uiteen-
lopende thema’s, wat gebeurde er allemaal in
de eerste jaren van Zonnelied?

Een prachtig leven, een klein beetje onder het
stof en spinnenweb. Met lichte nostalgie, warm
sentiment en met veel liefde bewaarde spran-
kels, teruggevonden in het archief.

Op 31 augustus 1980 stapten de ‘grote’
kinderen, de grote meisjes (vanuit het klooster)
de speelplaats over naar het nieuwe gebouw,
daar gingen ze wonen en hun leven uitbouwen.

Historische stappen naar volwassenheid, niet
langer de kinderen, jaren verzorgd en begeleid
met grote toewijding door de Zusters
Franciscanessen.

Jongvolwassenen zoekende naar groei, uitda-
ging, het verkennen van de wereld. Ook 3
Zusters (Lydwina, Andrea en Norberta)
maakten mee de overstap om samen met
begeleiding de werking uit te bouwen.

Licht rebels (Zondelied) van bij de start, een
voorziening waar ook mannen werkten als
begeleider. Een opstart van 4 woongroepen en
activiteiten.

Kinderen gingen het huis uit, maar niet te ver
weg... net zoals in de streek veel gebeurde was
er gebouwd op bouwgrond van de familie.
Kortbij en met zicht op het klooster.

Een klein schoolboekje laat ons mee beleven
hoe de zusters (dank aan het dagboek van
wijlen Zuster Norberta) de plannen tot uitbouw
van 'Het Zonnelied' beleefden, hoe de
bouwplannen vorderden, het verplaatsen van
het torentje, het arriveren van de klok gegoten
in Spanje, en zo veel meer. Wat een prachtige
betrokkenheid en met liefde geschreven
notulen in afgescheurde blaadjes.

De grote opening met genodigden, de plaats-

elijke pers, de minister en onze gasten die een
actieve rol speelden tijdens deze opening.

De pioniers

Een duik in het archief

1980-2000

2000-2020
2020-...
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Zicht op Zorg
Inderdaad - zoals de volksmond zegt - het
leven is niet altijd een feest. Zeker nu niet. Juist
omdat het leven niet altijd een feest is, is het
essentieel in het leven om te feesten. Neen, ik
bedoel niet het brallerig gealcoholiseerd fuiven
of het groteske carnaval vieren. Ik hou me aan
de definitie van ‘feest’ in de ons bekende dikke
Van Dale: “een (plechtige) viering van een
belangrijke gebeurtenis of gedenkdag ofwel
een vrolijke bijeenkomst ter viering van een
heuglijk feit.”

Mocht het leven één feest zijn dan had feesten
geen méérwaarde, geen zin. Een feest is een
feest in de mate dat het een schaars en
kostbaar goed is; want verbonden aan een
markante, betekenisvolle gebeurtenis, een
heuglijke gebeurtenis.
Feesten is het koesteren en
cultiveren van dat gebeuren
dat zich genesteld heeft in
ons geheugen. Het is a.h.w.
een ritueel levendig houden
van iets in onze geschiedenis
dat ons getekend heeft.
Feesten is het reanimeren
van die geschiedenis die
getuigt van onze oorsprong en
verwijst naar iets origineels. Zonder zo’n
feesten dreigt anders het grote vergeten.

Veertig jaar Zonnelied is zo’n bijzonder
moment: een niet-alledaags en niet-allejaarse
verjaardag. En dat verdient een feest.

Want feesten is in essentie (ge)denken en
tegelijk danken. Het ene staat niet los van het
andere. Denken is danken en vice versa.

Veertig jaar geschiedenis wordt herdacht en in
het bijzonder dat stichtend moment waarop de
vzw juridisch boven de doopvont werd
gehouden door haar stichters. Zonnelied: wat
een naam! Niet enkel veertig jaar geschiedenis
wordt herdacht, maar de naam Zonnelied zelf
gedenkt en dankt. Hoeveel geschiedenissen
weerklinken niet in dat lied. Hoeveel
dankbaarheid echoot niet na in dat Zonnelied
dat Franciscus zong op het einde van zijn
leven, op een moment dat zijn leven geen feest
was.

Feesten is een existentiële geste van denken
en danken omdat leven niet vanzelfsprekend
verloopt. Leven en samenleven zijn
mensenwerk en dus per definitie onaf en
onvolmaakt. Niet anders is dat voor het leven
van en in Zonnelied. Hoe groot ook het
engagement, het zorgen van mensen voor
mensen blijft getekend door beperking(en).

Vandaar dat het feestend denken en danken
meervoudig is. Enerzijds is het een
terugdenkend danken voor wat we gekregen
hebben en ons in het verleden is geschonken.
Anderzijds is het een dankbaar vooruitdenken:
verlangend dromen van een beloftevolle
toekomst.

Veertig jaar Zonnelied is een polyfonie
van ontmoetingen en menselijke
verwevenheid. Het dragende - het
forische - mogen meemaken en
ervaren is een wonderlijke gave, een
geschenk dat gelukkig maakt. Mocht
dat geschenk stuurbaar of maakbaar
zijn dan was een feestelijk denken en
danken een maat voor niets. Zo’n
geschenk is een gelukkig toeval.

Veertig jaar Zonnelied dient gevierd te worden.
Alle verhalen van méér dan 1001 dag en nacht.
Er zal feestelijk nogal wat gedacht en bedankt
moeten worden.

Veertig jaar Zonnelied wordt méér dan een
nostalgisch gebeuren ook het vieren van een
toekomst. Het is immers geen afscheidsfeest.
Feesten is het vieren van de teugels van het
verlangen op weg naar een gedroomde
toekomst.

Het Zonnelied is een schoon liedje dat –
anders dan andere schone liedjes – wel
mensenlang duurt. Het geeft te denken, het
dankt en het doet dromen.

Vrede en alle goeds!

Johan De Groef
Voormalig Algemeen Directeur
Psychoanalyticus

“De kunst van het feesten
begint wanneer men
genoeg heeft gelezen in
het boek des levens.”
C. Verhoeven, Inleiding tot de

verwondering

Het leven is niet altijd een feest. Enkele filosofische gedachten.

Het jaar 2021 startte voor ons heel goed. Een
paar gasten van het dagcentrum werden een
jaartje ouder. We vierden de verjaardag van
Thomas, Daivy en Kris.

We vierden onze verjaardag helemaal anders.
Er mocht niet gekookt worden voor ons en het
eten werd van de winkel tot bij ons aan de deur
gebracht. “Da’s gemakkelijk!” De gasten
kookten samen met de begeleiding scampi
voor de verjaardag van Kris. Er werden ook
lekkere toastjes, cup cakes in thema RSC
Anderlecht en zoveel meer lekkers klaar-
gemaakt.

Thomas trakteerde ons zelfs op lekkere frietjes!
Natuurlijk mocht ook een drankje niet
ontbreken. Samen klonken wij op alle
verjaardagen. PROOST! We maakten er een
gezellige namiddag van en zongen karaoke. De
liedjes van Jerusalema, Clouseau, Linkin Park,
en nog veel meer kwamen aan bod.

Er kwamen ook herinneringen aan vroeger
naar boven. “Hoe we onze verjaardag toen
vierden en welke zotte dingen we toen deden”.
En we keken ook naar de toekomst. Kris wil op
restaurant gaan eten als we terug mogen.
“Want uitstel is geen afstel!”

We amuseerden ons heel goed, maar kijken
toch uit naar dingen die nu niet mochten en in
de toekomst misschien terug wel.

De Vliegende reporters
Feesten in eigen bubbel “Dagcentrum gasten onder elkaar” • De vliegende reporters van Tollembeek: Kris,

Refrein:
O Heer, wat is het heerlijk
dat ik elke dag mag leven
in de warmte en het licht van
Zuster Zon en Zuster Maan.
O Heer, wat is het heerlijk met
Jou op weg te gaan.

♪

♪ ‘s Morgens als ik wakker
word,
schijnt de zon door het gordijn.
Ze trippelt langs de zoldering,
ik voel haar warme schijn.
De zon straalt in mijn hart,
ik stap uit bed en zing:
O God, wat wordt het fijn,
O God, wat wordt het fijn.

Refrein

♪ De weiden en de velden,
de roos en de jasmijn,
de koetjes en de kalfjes,
het paard en het konijn.
De krekel en de mier,
zij zingen allemaal:
O God, wat is het fijn,
O God, wat is het fijn.

Refrein

♪ Als ‘s nachts de zon
verdwenen is,
en de mensen slapen zijn.
Als boven al wat slaapt en rust,
de trouwe maan weer schijnt.
Dan pinkt de Grote Beer
met de Poolster het refrein:
O God, wat was het fijn,
O God, wat was het fijn.

tekst Annemie Evenepoel/ muziek Dirk Evenepoel
Het Zonnelied
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Je kan ons ook steunen als ambassadeur!
Vertel je ervaring met Zonnelied, vertel over ons als goed doel aan je vrienden, je hobbyclub, je
wandelbuddy’s, je vereniging, je familie, like ons online….

Steunen via een gift kan reeds vanaf 1 euro.

Vermeld Zonnelied en de specifieke droom die je wil steunen. Giftenrekening : IBAN 79 7865 66401
7333 – BIC code: GKCCBEBB. Indien je een fiscaal attest wenst (vanaf 40 euro), gelieve op de
overschrijving te vermelden: gift fiscaal attest + rijksregisternummer of BTW-nummer + naam van
de droom die je wil steunen. Kies je graag een ander persoonlijk doel van Zonnelied, dan kan je een
kijkje nemen op de website. We kunnen het enkel dankzij jou!

Christophe Van den Nest, Fondsenwerver

Hou jij ook zo van window-shoppen, gewoon
binnenkijken, dromen, speciale acties, …
goesting om goed te doen en dromen te
realiseren? Dit kan! Help ons wensen waar
maken! Dromen zijn nu nog belangrijker dan
voorheen.

Corona-tijd heeft impact op de contacten van
bewoners en activiteitengebruikers. Sociale
bubbels worden en zijn klein. We voelen een
groter isolement: verjaardagsfeesten online,
sportactiviteiten in mineur, individuele babbels,
en zo veel dat minder kan…

Gisteren, vandaag en morgen blijven we het
leven positief beleven in Zonnelied.
Begeleiders zorgen voor sociaal contact, een
telefoon, een veilig feestje met voldoende
afstand, contact via sociale media… en
hopelijk gauw het herstellen van het gewone
leven in post-corona-tijd.

Kom, ik neem je mee in de Droom-Boutique,
waar je kan kennis maken met 2 projecten die
jij kan steunen.

Goesting om goed
te doen en dromen
te realiseren?

De Droom-Boutique
De vaccinatierondes zijn gestart, beetje bij beetje
hoopvol uitkijken naar meer vrijheid, meer
activiteiten, maar vooral ook 'meer mensen
ontmoeten' die we zo lang hebben moeten
missen.

Voor 35 bewoners met een hogere zorgnood is
dit een dubbele spannende periode: zij verhuizen
binnenkort naar een spiksplinternieuwe woonst
op de site 't Eizeren Hof in Lennik. Huis 'De
Schakel' opent op 27 april haar deuren. We
ruiken de geur van pas geschilderde kamers, we
zien de pas gezette blinkende keukens, we
voelen de aarde van de nieuw aangelegde tuin,
we dromen van knuffeldieren tegen de zomer,...
maar we kijken er vooral naar uit dat we deze
nieuwbouw snel kunnen betreden als onze
nieuwe 'thuis', een rustige plek in het groen waar
het aangenaam wonen is, waar we elkaar vrijuit
kunnen ontmoeten! Een woning met een
gezellige living en veel lichtinval, waar iedereen
tot rust kan komen, plantjes zetten, tuinmeubels
kiezen...

We hebben veel gespaard om al deze dingen te
kunnen aankopen. Toch willen we graag nog één
droom realiseren in de inkomhal. We willen een
gezellige zithoek creëren die we multifunctioneel
kunnen inzetten!

Chique zitten in stijl, deze ‘cube-zetels’ maken
veel mogelijk: individueel ontmoeten, een babbel
met begeleiding, toevluchtsoord voor
ontspanning, gewoon kijken wie aankomt of
vertrekt, wachten op ouders of vrienden,

betrokken op het gebeuren in het gebouw maar
geborgen in een veilige 'cocon'.
Deze zetels zorgen ervoor dat de akoestiek
gedempt wordt, wat belangrijk is voor bewoners.
Zo kan je mekaar duidelijk verstaan.

Zo'n gezellige zithoek heeft een prijskaartje van
5819 euro. Maar we zijn ervan overtuigd dat we
met jouw steun snel deze droom kunnen
realiseren!

We nodigen je uit om ook even plaats te nemen
en onze bewoners of medewerkers te ont-
moeten!

Alvast een gulle 'dankjewel'.

Project De Schakel : dromen van een zithoek, individuele ontmoeting.

Dromen om te bewegen, ook als je het niet
meer alléén kan, dromen om te fietsen. Help
onze droom te realiseren door middel van een
aangepaste fiets!

Fietsen staat gelijk aan de wind in je haren
voelen… Maar ook aan het verkennen van de
buurt, en aan mensen laten zien dat je ook écht
kan fietsen met een beetje hulp.

We willen ook graag per fiets onze bood-
schappen doen naar de plaatselijke kruidenier.
En zelfs ook trainen om echt mee te fietsen. Of
misschien wil er wel iemand van een fietsclub
echt samen met ons eens fietsen?

Maar wat is een duo-fiets?

Als het niet lukt op een gewone fiets, om zelf te
sturen, of te zitten op een tweewieler, kan men
met deze hulp toch het fietsen realiseren. De
aanwezigheid van een begeleider zorgt voor
voldoende veiligheid voor onze bewoners. Zij
ervaren deze nabijheid als een aangename en

veilige positie.

Deze situatie leent zich ook om een babbeltje
te doen met je partner of begeleider, waardoor
het een ontspannende en "hoofd-leeg-
makende activiteit" is.

Een goede elektrische duo-fiets kost 7221

euro. Help je ons deze droom te realiseren?
Heb je ‘goede benen’ zoals men bij coureurs
zegt… Kom dan mee fietsen als vrijwilliger!

Project Tollembeek: ‘Laat ons bewegen, een duo-fiets met motor!

Project To�embeek

Project De Schakel
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Corona-moe

Na een jaar strikte Corona-maatregelen worden
we het allemaal wel een beetje moe.

We kijken met zijn allen uit naar ontmoeting – in
het leven van alledag, in het enthousiaste
karakter van spontaan contact, in een
vrijblijvend bezoek, binnen het reilen en zeilen
van het leef- en ateliergebeuren, binnen het
ongedwongene van de vrije tijd en de
inclusiviteit.

We verlangen naar het moment waar we wat
minder stil mogen staan bij wat mag en niet
mag en bij wat moet, Corona-moeten. De
vrijheid van ons allen staat onder druk en legt
beslag op ons gemoed, moe en moed.

Corona-moed

Ondanks de maatregelen en de
omstandigheden zien, beleven en ervaren we
heel wat mooie, fijne, schitterende en
inspirerende momenten.

Op de eerste plaats erkennen en beleven we de
moed, de kracht en de tonnen energie van de
gasten binnen het wonen, de activiteitencentra
of de individuele begeleidingsmomenten en dit
elke dag opnieuw. Ze passen zich aan en
zoeken naar alternatieven. Ze lijken minder
weerbarstig dan eerst gedacht. De manier
waarop de gasten het Corona-gedoe dragen,
verdragen en hiermee omgaan, getuigt van een
onverzettelijke veerkracht waarvoor we een
diep respect betuigen.

Maar evengoed voor de kracht, de
betrokkenheid en de moed van de ‘natuurlijke’

netwerken, voor het begrip en het respect van
de papa’s en de mama’s, de broers en de
zussen, de dierbare vertegenwoordigers zijn
we ontzettend dankbaar.

Ten slotte ook een diepe buiging, een pluim,
een welgemeende merci, een oorverdovend
applaus voor al die collega’s die dag in, dag uit
het beste van zichzelf geven; de volgehouden
inspanningen, het onverzettelijke van er steeds
weer voor te gaan, de goesting en de massa’s
energie voor een goede, deugdzame en
kwaliteitsvolle dienstverlening. We mogen
getuigen binnen Zonnelied van een straffe
ploeg medewerkers!

Corona-mood

We hebben het voorbije jaar heel wat geleerd
en willen een aantal zaken vasthouden.

Op de eerste plaats dat gezondheid, fysiek,
emotioneel en mentaal welbevinden het
allerbelangrijkste zijn binnen ons mensenwerk.

Dat we ruimte nodig hebben, fysiek en/of
digitaal, in tijd en in voelen-denken om te
kunnen zijn, om te kunnen ontvangen, om te
kunnen luisteren, om te kunnen spreken, om te
kunnen doen wat ‘goede’ kwaliteitsvolle
ondersteuning en begeleiding van ons vraagt.

Dat het vaak heel erg fijn is om te vertragen, stil
te staan, te reflecteren … ver weg van de waan
van de dag – het waardevolle uit te vinden, te
ontdekken, te ‘bricoleren’ in het kleine
ontmoeten van alledag.

Dat het ventileren, spreken en zorgen delen
een dam werpt tegen de onverschilligheid van
een louter instrumenteel werk.

Dat ons werk en dienstverlening gezien en
opgewaardeerd worden en een essentiële zaak
en taak zijn van onze maatschappij, waar
inclusie dag in, dag uit dient gerealiseerd te
worden.

Steve Oosterlinck, Directeur Zorg

Is het jou ook al opgevallen? De nieuwsbrief
ziet er net een beetje anders uit dan anders.
Misschien heb je ook al iets zien veranderen op
Facebook of op Instagram? Ben je laatst aan
één van onze gebouwen gepasseerd, dan heb
je misschien wel één van de vele posters zien
hangen?

Zonnelied bestaat 40 jaar en voor de
gelegenheid trokken we een nieuw kostuum
aan. We kozen voor iets fris, hedendaags en
herkenbaar. In dit artikel vertellen we je wat
meer over hoe de nieuwe huisstijl nu juist is
ontstaan. We schetsen het verhaal graag aan
de hand van ons nieuwe logo.

De kleuren rood en groen blijven behouden, al
kozen we een meer natuurlijke en zachtere tint.

Ook de zon en notenbalk hebben we uit het
vorige logo meegenomen. Hiermee verwijzen
we enerzijds naar het Zonnelied van de heilige
Franciscus van Assisi en anderzijds naar onze
visietekst ‘De Partituur’. Het Zonnelied kunnen
jullie op pagina 7 in deze nieuwsbrief vinden
(begin maar al te oefenen!). Het vertelt over
dankbaarheid en eerbied voor alles wat leeft. In
de Franciscaanse traditie staan de waarden
gastvrijheid, verdraagzaamheid en openheid
centraal. Onze visietekst ‘De Partituur’ is al jaar
en dag een leidraad voor Zonnelied als geheel
en voor iedere medewerker in het bijzonder.
Het vormt de basis van ons denken en
handelen.

In Zonnelied leveren we mensenwerk. Daarom
hebben we centraal drie mensen geplaatst. Dit
aantal verwijst naar de drie kernwaarden van
Zonnelied: vertrouwen in mensen, open &
gastvrij en aandacht voor kwaliteit van bestaan.

De getekende figuren zijn een hommage aan
de kunst (en kunstenaars) waar Zonnelied trots
op is. Er zijn heel wat kunstenaars in Zonnelied
actief!

De drie mensen zijn ook niet hetzelfde. Dit staat
symbool voor de visie van Zonnelied op
diversiteit en inclusie. Zonnelied is een plaats
waar de ander zich kan tonen met zijn
bijzondere eigenheid en andersheid. In
Zonnelied is iedereen welkom: elke gast,
medewerker, vrijwilliger, partner en
enthousiasteling. Zonnelied is een samen-
verhaal.

En zo zit ons logo eigenlijk vol symbolische
verwijzingen naar de missie en visie van
Zonnelied. De kleuren rood en groen staan
voor zorgzaamheid en menselijkheid. Het
strakke lijnenspel straalt stabiliteit uit, terwijl de
ronde elementen voor beweging en dynamiek
zorgen. We kiezen een huisstijl die onze
kernwaarden uitdragen naar gasten,
medewerkers en partners. Met deze
vernieuwde huisstijl tonen we ons van onze
beste kant. Draag jij het mee uit?

Zonnenieuws
Zonnelied in tijden van Corona

Zonnelied in een nieuw jasje
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Ben jij of ken jij iemand die klaar is om de stap te zetten naar zelfstandig wonen met
begeleiding? Of woon je al zelfstandig maar ben je op zoek naar een nieuw
appartement, een nieuwe studio of een co-housingproject? Misschien kunnen wij wel
bieden wat je zoekt! Op dit moment is de toffe vriendengroep van Tollembeek op zoek
naar een nieuwe huisgenoot. Ook in het bruisende Sint-Jans-Molenbeek hebben wij
een plaatsje in ons appartement dat door jou kan opgevuld worden!

Zonnelied staat voor ondersteuning op maat aan volwassen mannen en vrouwen met
een (verstandelijke) beperking op verschillende locaties in Vlaams-Brabant en Brussel.
Stel je vraag aan Zonnelied via christophe.vandennest@zonnelied.be of
sociale.dienst@zonnelied.be of neem telefonisch contact op via 053 64 64 30.

In overleg bekijken we wat Zonnelied voor jou kan doen. Zonnelied biedt
dialooggestuurde ondersteuning op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met
ieders verlangens en noden. Binnen Zonnelied zijn volgende vormen van
ondersteuning vrij op dit moment. Je kan dit vinden op onze website onder de rubriek:
https://www.zonneliedvzw.be/wat-bieden-we/ondersteuning/.

Zelfstandig wonen met begeleiding?

We bieden langdurige en kortdurende woon- en
activiteitenondersteuning aan in de dorpskern
van Tollembeek.

Rolstoeltoegankelijk co-housingsproject Het
Oud Gemeentehuis is ingericht voor personen
met een beperking die zin hebben om
zelfstandiger te wonen.

Wie kan bij ons terecht? Personen met een
beperking die geen 24/24
begeleidingsintensiteit nodig hebben. Overdag
kan je beroep doen op je coach en telefonische
permanentie.

We beluisteren je vraag en gaan samen op
weg. In Tollembeek zijn er verschillende opties:
individuele kamers of een studio in een prachtig
gerestaureerd gemeentehuis.

Inclusieve activiteitenondersteuning kan in de
buurt, of zelfs in de eigen lokalen. Begeleid
Werken kan je bij ons in het dorp! Je kan
werken bij onze partners zoals Beschutte
werkplaats, of je kan creatief aan de slag in de
academie.

Neem snel contact op met Christophe en kijk
samen hoe Zonnelied kan helpen om jouw
leven vorm te geven!

Co-housing in Tollembeek

’t Zinneke situeert zich in een
appartementsgebouw (4 verdiepingen) in de
stedelijke en bruisende stadsomgeving van
Sint-Jans-Molenbeek.

Wie kan bij ons terecht? Volwassenen met een
(verstandelijke) beperking en bijkomende
gedragscomplexiteit, nood aan structuur
(structuurwerking).

In ‘t Zinneke in Brussel kan je terecht voor
wonen, activiteitenondersteuning, mobiele

begeleiding en ambulante begeleiding. Je
woont in een prachtig appartementsgebouw
met je eigen kamer. Er is mogelijkheid tot
ontmoeten van je buren in gemeenschappelijke
ruimtes. Het openbaar vervoer zorgt ervoor dat
je makkelijk en snel kan gaan waar je wilt.

Neem snel contact op met Christophe en kijk
samen hoe Zonnelied kan helpen om jouw
leven vorm te geven!

Wonen in een appartementsgebouw in brussel
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“Voor ik begon in Zonnelied, werkte ik in het
magazijn van de lijnbus. Een vriend bij de
scouts, Paul Van Lierde, vertelde me dat men in
Zonnelied personeel zocht. Ik wou eigenlijk wel
graag met mensen werken, dus ik solliciteerde.

De gasten waren allemaal jong, ze hadden
ongeveer dezelfde leeftijd als hun begeleiders.
Ze waren zeer actief en dynamisch en zorgden
voor leven in de brouwerij. We organiseerden
allerlei activiteiten om de vrije tijd van de gasten
in te vullen.

We startten bijvoorbeeld een cafeetje in de
kelder, dat bestaat nog steeds! We gingen ook
met de leefgroep op binnen- en buitenlandse
vakanties, dat waren nogal ondernemingen!
Iedereen mocht mee en voor gasten die dit niet
konden betalen, zorgden we voor giften. We
startten ook met een mediatheek. Dit was in de
beginperiode van de cassettes.

De dagactiviteiten in Eizeringen was eigenlijk de
eerste ‘buiten’. Bij de start hiervan werd er aan
de activiteitenbegeleiders van Roosdaal
gevraagd wie wilde meegaan en Toon Baro,
Brigitte Vandersmissen, Marc Aelbrecht en ikzelf

hebben de overstap gemaakt. Er werd een oude
lijnbus aangekocht, Marc, Nancy Van De Gught
en Toon behaalden hun bus-rijbewijs en elke
dag haalden ze een lijnbus vol met gasten op in
Roosdaal om in Eizeringen te gaan werken. Dit
was heel betekenisvol voor de gasten.

We hadden een mooi gamma aan
dagactiviteiten. Toon had een toneel atelier (dat
nu uitgegroeid is tot Theater Tartaar), Brigitte
bood weven en textiel aan, Marc werkte in de
tuin en met de dieren en ikzelf organiseerde een
beeldend atelier. Nadien zijn ook Miek
Goossens en Fred Van Der Biest er bij
gekomen.

Een goede raad die ik wil geven aan mijn
collega’s en de lezer is deze: blijf ervan
overtuigd dat je iets voor elkaar kan betekenen,
dat je kan blijven zorgen voor elkaar, zowel voor
gasten als collega’s.”

Rik Du rang, atelier-begeleider in Eizeringen

“In juni 1980 ben ik afgestudeerd als orthope-
dagoge en ik hoorde dat er in Roosdaal een
nieuw ‘home’ werd opgestart. Ik kreeg begin juli
te horen dat alle vacatures reeds ingevuld
waren, maar eind augustus kreeg ik toch een
brief van de directeur, Frans Van Der Biest, dat
er een plaats vrijkwam in een leefgroep. Na mijn
sollicitatiegesprek bij zuster Kristina kon ik
beginnen als derde begeleidster in leefgroep 4.
Mijn toenmalige collega’s waren William Deraedt
en Katrien Van Wambeke.

Eigenlijk heb ik altijd graag in de leefgroep
gestaan. We hadden als begeleiders een zeer
grote autonomie. We konden baanbrekend
werken. Alles was ook nieuw. Let wel op, er werd
veel voor ons geregeld: de medische dienst,
boterhammen, tot zelfs het beleg. Er konden op
veel manieren grenzen worden verlegd. We
zaten echt in de pioniersfase.

In leefgroep 4 hadden we ook zeer zelfstandige
gasten en we boden een scala aan activiteiten,
vakanties en weekends aan.

Na 8 jaar kwam er een vacature vrij op de
administratieve dienst. Het werd ondertussen
moeilijker voor ons om de avonddiensten en
weekenddiensten te combineren met een gezin
met 2 jonge kinderen, zeker omdat we allebei
onregelmatige diensten werkten. Dus werd het
tijd voor een nieuw hoofdstuk. Samen met
Claudine Piret (boekhouding), Alena Stoffels
(onthaal) en Johan Roose (financiën) werkten
we hard, maar we hadden ook veel plezier. Het
moment dat de toenmalige directeur, Johan De
Groef, ons, in opdracht van de zuster, moest
inlichten over bepaalde vestimentaire afspraken
en het toepassen ervan, werkt nog steeds op de
lachspieren.

Een goede raad die ik wil geven aan mijn
collega’s en de lezer is deze: zorg dat je graag
gaat werken, dit is zeer belangrijk. Ga er echt
naar op zoek: vind je het niet, ga dan op zoek
naar iets anders want anders lukt het niet.”

Claudine Develer, bekend van op de
personeelsdienst

Zonnelied is niet de enige die z’n veertigjarige
bestaan viert! Samen met ons zijn er collega’s en
bewoners voor wie het getal 40 dit jaar ook een
speciale betekenis heeft in 2021. Gedurende
deze en de komende edities van het
Zonnemagazine nemen we je mee in de
herinneringen en de dromen van deze mensen.

Deze editie vertelt kort de verhalen van drie
collega’s die 40 jaar geleden gestart zijn bij
Zonnelied. hoe was het leven en werken hier in
die tijd? Wat herinneren ze zich nog? En welke
goede raad kunnen ze je geven?

Iedereen viert mee
met Zonnelied!

“Van mijn zestien jaar werkte ik als jobstudente
in Zonnestraal. Mijn eerste echte werkervaring
was als negentienjarige in een beschutte
werkplaats. En ondertussen studeerde ik om
mijn diploma orthopedagogie te behalen.

In 1980 ging ik solliciteren in het MPI St.
Franciscus, en op dat ogenblik waren er 3
vacatures: begeleidster in het MPI, begeleidster
in een huis in de rij en begeleidster in het nieuw
te openen Zonnelied. Ik heb voor het laatste
gekozen, omdat dit ook de enige vacature was
waar je als begeleiding geen nachtdiensten
waren.

Ik herinner me nog dat ik elk jaar in de zomer-
vakantie mosselen maakte, want er waren
gasten die nooit naar huis gingen. Soms maakte
ik ze voor 3 leefgroepen!

Toen hadden we een pastorale werking en Luk
Zelderloo was hiervan de coördinator. Zr
Lydwina is met enkele vrijwilligers ook een
pastorale werking opgestart met de gasten. Ik
heb me hiervoor kandidaat gesteld. Eén keer per

maand kwamen we met een aantal gasten
samen en werd er gepraat vanuit hun
geloofservaring. De thema’s werden gekozen
vanuit de leefwereld van de gasten. Voor gasten
was dit een belangrijk moment, ze konden
praten over hun bezorgdheden, gevoelens, hun
eigen familie.

Ik herinner me ook nog het carnavalbal in
Zonnelied. Elke groep deed een act, maar het
meest ongelofelijke was hoe sommige gasten,
zonder dat ze het doorhadden de ster van de
avond werden. Odette stond bijvoorbeeld op het
podium te genieten van een tas koffie (haar
talent) met op de achtergrond het liedje van de
reclame van Douwe Egberts koffie. Zalig!

Mijn verjaardagswens voor Zonnelied is dat wij
als personeel, eender welke dienst we vervullen,
ons motto, onze missie is: We zijn in dienst van
de gasten.”

Maria Vierendeels, begeleidster Zonnelied
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Giften
Zonnelied rekent nog steeds op steun van heel wat sympathisanten. Alle giften
zijn van belang voor een goede werking van onze voorziening. De inkomsten
worden gebruikt om onze verschillende woonprojecten te financieren. Het
minimumbedrag van een aftrekbare gift bedraagt € 40.

We rekenen op jullie steun!

Giftenrekening: BE79 7865 6640 7333
Indien je een fiscaal attest wenst, gelieve op de overschrijving te vermelden:
GIFT FISCAALATTEST + vermelding rijksregisternummer of BTW-nummer.

Op dit moment is de toffe vriendengroep van Tollembeek op zoek naar een nieuwe huisgenoot. Ook in
het bruisende Sint-Jans-Molenbeek hebben wij een plaatsje in ons appartement voor jou! Kom snel een
kijkje nemen!

Zonnelied staat voor ondersteuning op maat aan volwassen mannen en vrouwen met een
(verstandelijke) beperking op verschillende locaties in Vlaams-Brabant en Brussel. Stel je vraag aan
Zonnelied via christophe.vandennest@zonnelied.be of sociale.dienst@zonnelied.be of neem
telefonisch contact op via 053 64 64 30.

Gezocht: Huisgenoot/buur

MET DE S T EUN VAN


