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VOORWOORD  

 

Het werkjaar 2014 betekende voor Tandem vooral een jaar van inhoudelijke 

verdieping en verdere aanpassingen aan de nieuwbouw. 

Nadat we in september 2013 de nieuwbouw in gebruik namen waren er nog veel 

aanpassingen nodig om de kwaliteit van de werking maximaal te verbeteren. 

De kamers en ateliers werden verder ingericht en aangepast, de snoezelruimte 

werd verder geoptimaliseerd en de werkschema’s werden aangepast aan de 

behoefte van de gasten. Het geven van zorg op maat blijft hierbij een belangrijk 

item. 

 

In 2014 namen we afscheid van Suzanne en Koen. Dit blijven voor Tandem steeds 

moeilijke momenten omdat wij telkens weer een familielid moeten missen. 

Wij mochten Stijn als nieuwe gast verwelkomen. 

 

In het werkjaar 2014 organiseerden wij onze traditionele acties.  

Door de onbeschikbaarheid van de Gildezaal, waren wij genoodzaakt om de 

kerstmarkt in de gebouwen van Tandem zelf te laten doorgaan. 

Organisatorisch betekende dit toch heel wat extra inspanning van 

personeelsleden en vrijwilligers. Hierdoor konden we terugkijken op een 

succesvol georganiseerde kerstmarkt. 

 

In 2014 werd er terug een culturele avond georganiseerd, daarnaast waren ook 

de barbecue en de koude schotelactie weer succesvol. 

 

Werkjaar 2015 kondigt zich aan als een werkjaar waarbij Tandem vooral zal 

groeien. Wij gaan proberen de accommodatie zo maximaal mogelijk in te vullen. 

Ook de toepassing van de nieuwe FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarige) werking 

zal een belangrijk gegeven worden voor 2015. 

 

 

 

Guido Deflem 

Directeur Tandem vzw 
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1  D IENST INCLUSIEVE ONDERSTEUNING :  DIO 

 

1.1  GASTEN EN PERSONEEL  

Het gastenaantal van de DIO-werking bleef net zoals in 2013 ongewijzigd. De 

gasten die er residentieel verblijven zijn 2 vrouwen en 4 mannen. De gemiddelde 

leeftijd van 5 gasten ligt rond 35 jaar. We vierden groot feest in 2014, want onze 

oudste bewoner vierde zijn 60
e
 verjaardag! Een zevende gast werd ambulant 

begeleid in haar eigen huurappartement. Op vlak van de dagbesteding gingen 5 

gasten naar het dagcentrum van Tandem, 1 gast naar het dagcentrum van Intesa 

en de zevende werkte bij Bewel in Kiewit-Hasselt bij de groendienst. In het najaar 

werd het startsein gegeven tot de planning en de organisatie van de 

residentiële opname van de ambulante gast voor begin 2015. 

Op vlak van personeel was er 1 wijziging. 1 vast personeelslid verliet de werking 

en werd voor onbepaalde duur vervangen door een nieuw personeelslid. 

Gezien er vanuit de overheid geen uitbreiding voor gasten werd voorzien, bleef 

dan ook de personeelsquota ongewijzigd. In 2014 werkten er 4 personeelsleden 

in DIO met een job time variërend tussen 0.6 en 0.9. 

 

1.2. PEDAGOGISCH 

1.2.1 ACTIVITEITEN / MENTORUITSTAPPEN 

Het was opnieuw een actief jaar waarin we veel ondernamen. Zo gingen we op 

sportief vlak meerdere keren bowlen en wandelen, de hometrainer werd 

dagelijks heel actief gebruikt, er werd aan vissport en minigolf gedaan. 1 gast 

nam deel aan de G-voetbal van FC Rooierheide, zowel indoor als outdoor. Een 

nieuwe vrijwilliger zorgde hierbij voor het vervoer. 

Onze gasten gingen regelmatig op uitstap naar Bokrijk. We genoten nu en dan 

van een lekker ijsje en in een wellnesscentrum werden we ook gezien. De 

tribunes van KRC Genk mochten ons meermaals verwelkomen. We hielden 

regelmatig verjaardagsfeestjes in en uit huis. Er werd deelgenomen aan 

Tandemvakantie en aan een CM-vakantie. Op regelmatige basis werd er lekker 

gekookt, de DIO-soep is intussen legendarisch. 

1 gast ging zich goed uitleven op het Schlagerfestival. Zijn vervoer op en af naar 

DIO werd georganiseerd met een taxi. Dit verliep goed. 

Vanuit DIO gingen we tijdens een weekendwerking op bezoek in Tehuis Niet-

Werkenden. We werden heel hartelijk ontvangen, speelden er Vikingkubb en 
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genoten van een lekker vieruurtje. Een tijdje later kwam een begeleidster met 

enkele TNW-gasten ook bij ons ‘op de koffie’. 

1.2.2 VZW DE BRUG, HASSELT 

Dit is onze favoriete vormings –en vrijetijdsorganisatie. Ze hebben een breed 

aanbod waar we regelmatig gebruik van maken. In 2014 namen we onder meer 

deel aan ‘Zin om te dansen’. Dit was een dansreeks van 6 avonden. Het concept 

was ‘niet moeten kunnen dansen of gevoel voor ritme hebben, alleen graag 

bewegen’. Er werd gedanst op oude en nieuwe liedjes; zowel alleen, met twee 

of met een hele rij tezamen. Vanuit DIO namen 4 gasten deel. We deden deze 

cursus samen met de gasten en begeleiding van Tehuis Niet-Werkenden. We 

hadden een beurtrol in het vervoer en het was een fijne ervaring om mekaar 

beter te leren kennen op de dansvloer en er naast.  

De workshop ‘Wenskaarten met vilt’ werd gevolgd door 3 DIO-gasten. Hier 

werden mooie zaken gemaakt. 

Aan de vervolgcursus van de creatieve vorming van ‘De Kunst-droom’ namen we 

opnieuw deel. Hierin werd er stilgestaan bij verscheidene schilders/kunstenaars. 

De gasten maakten hiervan dan eigen interpretaties. Dit leverde eveneens 

mooie werkstukken op. 

Op het einde van 2014 waren we aanwezig op het ‘Eindejaarsfeest’ van vzw ‘De 

Brug’. Hier werden onder meer, naast een djembé moment, de gemaakte 

werken van ‘De Kunst-droom’ geëxposeerd. Ook de producties van onze gasten 

waren er te bezichtigen. Enkele ouders van gasten en andere betrokkenen 

waren hierbij aanwezig, wat door iedereen werd geapprecieerd. Een 

vermeldenswaardig feit was dat de muziek tijdens deze avond werd verzorgd 

door ‘DDD’, de DIO-huis-dj. Hij zorgde met zijn laptop vol dikke schijven voor de 

aangename muzikale noot. 

 

1.2.3 INFRASTRUCTUUR 

Ook op vlak van infrastructuur werd er niet stilgezeten. Zo werd er onder meer 

een elektriciteitsplan opgesteld door een zelfstandige elektricien, samen met 

Ward de klusjesman. Dit plan dient als basis voor verdere werken aan de 

elektriciteit. Er werd een isolatiewand geplaatst (afgewerkt met gipsplaat) ter 

hoogte van de zijdeur. Dit zorgt voor een aangenamere temperatuur en meer 

comfort voor de gasten. Het plaatsen van een brandwerende deur in de 

kelderverwarmingsruimte zorgt voor een hogere veiligheid. De brander van de 

ketel op de bovenverdieping was versleten en werd vervangen. De bruine 

bakstenen rondom het huis zijn opgevoegd. Daarna kon er gestart worden met 

de buitenschilderwerken. Het hele houtwerk werd opgefrist en een gedeelte 

van de werken aan de muren werd al uitgevoerd. Op 2 gastenslaapkamers 

werden er rolluiken geplaatst. Dit zorgt voor een hoger slaapcomfort. Op vlak 
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van energiezuinigheid werd in alle ruimtes waar mogelijk de verlichting 

vervangen door LED-spots, met een lagere stroomfactuur tot gevolg. In een 

gastslaapkamer werd een volledige make-over gedaan. De parketvloer werd 

onder handen genomen, alles werd geschilderd en er werd nieuw meubilair 

geplaatst. In de planning voor 2015 staan onder meer het vervolg van de 

schilderwerken en de plaatsing van een leuning aan de buitenbrandtrap. 

 

1.3  DE TOEKOMST 

 

In januari 2015 gaan we residentieel uitbreiden met 1 gast. De voorbereiding 

hiervan startte al in najaar 2014. Er werd een slaapkamer gerenoveerd, meubels 

werden aangekocht en geplaatst en de nodige administratieve en praktische 

stappen werden ondernomen. De volgende uitdaging staat dus al weer voor de 

deur. We kijken allen weer uit naar een volgend werkjaar in DIO, zoals altijd met 

als doelstelling; het welzijn van onze bewoners in een zo breed mogelijk aanbod 

op maat, met als accent ‘zelfstandigheid en zelfredzaamheid’. 
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2  DAGCENTRUM :  DC 

 

2.1.U ITSTAPPEN 

In 2014 werden in het dagcentrum volgende uitstappen georganiseerd: 

- FEBRUARI: 

13 februari: Mish Mash (diversiteitsmarkt) aan de KHLIM te Hasselt. 

De organisatoren boden ons de mogelijk om een winkeltje te installeren waar 

we de werken van de verschillende ateliers, zoals klei, juwelen, kaarsen, 

speculaas en gelei konden verkopen. 

’s Namiddags gaven 2 gasten samen met Christine en Tjeu een 10 tal leerlingen 

van de KHLIM een workshop klei. 

Op 24 februari organiseerden de studenten kine een sportactiviteit met als 

thema circus. 

- MAART: 

Op 4 maart organiseerde Tandem het carnavalbal in het OC Lutselus met als 

thema ‘de middeleeuwen’. Gasten en begeleiders waren verkleed als jonkvrouw 

of jonkheer. Collega instellingen ’t Roer, het Brugske en Berkenhof kwamen mee 

vieren. 

De actie ‘zwerfvuil’ op 28 maart was een groot succes voor gasten, personeel en 

de vele vrijwilligers. Zij verzamelden, jammer genoeg, veel zwerfvuil en maakten 

de straten rondom Tandem. 

- APRIL: 

De 40
ste

 verjaardag van Hilde Greven werd gevierd op 9 april in Waltwilder. We 

kregen er lekkere taart en konden dansen op leuke muziek. Hilde en Thomas 

gaven een optreden als Milk inc. Als afsluiter kwam Lisa del Bo, idool van Hilde, 

een klein optreden geven. 

Op verschillende datums in april gingen de gasten met hun mentor op uitstap. 

Er werd voornamelijk gekozen voor bowlen, winkelen en uit eten gaan. 

De jaarlijkse sportdag van Tandem stond op 24 april op het programma. In de 

voormiddag werden als opwarming verschillende dansjes aangeleerd. 

Vervolgens was er een wedstrijd hockey waar zowel gasten, vrijwilligers en 

begeleiders aan deelnamen. 

Na een lekkere pastasalade was er een wedstrijd netbal, gasten versus 

begeleiding en vrijwilligers. De gasten wonnen deze glansrijk. 
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De wandelgroep nam op 30 april deel aan de bloesemwandeling in Borgloon. 

- MEI:  

8 mei: netbalfeest in de feestzaal van Heppen.  

Van 12 tot en met 16 mei gingen de gasten van het dagcentrum samen met 

gasten van Dio op vakantie. Een groep trok naar Retie, in de Antwerpse Kempen, 

naar het vakantiehuis ‘De Wildeman’. Groep 2 verbleef in Xoffraix. 

Op 19 mei zetten Evi en Rosetta samen met enkele gasten een kraampje op 

tijdens de maandagmarkt in Diepenbeek centrum. Zij lieten de 

Diepenbekenaren kennis maken met onze zelfgemaakte producten zoals 

kaarsen, kaartjes, hout, speculaas, … 

- JUNI: 

Ook dit jaar organiseerde Tandem een grote bowlinguitstap in Health City in 

Diepenbeek. Al de gasten namen het tegen elkaar en de begeleiding op en er 

werd opzoek gegaan naar een winnaar. Dit jaar werd deze uitstap georganiseerd 

op 18 juni. 

Op maandag 30 juni startte de sportweek, de discipline korfbal en basketbal 

mochten de spits afbijten. 

- JULI: 

De eerste week van juli is traditioneel sportweek in het Demerstrand. De gasten 

konden hun kennis van het honkbal op dinsdag vergroten, op woensdag werd 

er gedanst. Donderdag en vrijdag werden de vaardigheden in badminton en 

boogschieten getest. 

Op 9 juli verraste poppentheater De Paddenstoel onze gasten in het dagcentrum 

met een bezoek. De voorstelling stond volledig in het teken van de dieren 

(olifanten, slang, giraf,..) 

DJ Federico zorgde voor een leuke dansnamiddag op 18 juli. Het was die dag 

echter heel erg warm waardoor het tempo rustig werd gehouden  

- AUGUSTUS: 

Op 7 augustus werd de snoezeluitstap naar het Balanske georganiseerd voor 1 

groep, de andere groep nam deel aan het tuinfeest bij onze buren van het 

dagcentrum van St. Gerardus. Op het terras werd er frisdrank en een stukje koek 

aangeboden. 
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21 augustus werd uitgekozen om te gaan fietsen en zwemmen in Home Fabiola 

in Maasmechelen. In de voormiddag werd er tijd gemaakt om een korte 

wandeling te maken op het domein. De kok had ervoor gezorgd dat de 

hongerige magen gevuld konden worden en maakte een pastasalade die in de 

cafetaria kon genuttigd worden. In de namiddag werd de groep opgesplitst in 

de zwemmers en de fietsers. Dankzij de vele vrijwilligers die meegingen werd 

het een geslaagde uitstap! 

Traditioneel werd ook dit jaar de laatste vrijdag van de maand augustus 

Buitenbeenpop in Leopoldsburg georganiseerd. De volgende artiesten kwamen 

er optreden: Sam Gooris, Dana Winner, Christoff, Nicole en Hugo, Willy Sommers, 

Domino en Jan Smit! Zij bezorgden ons een onvergetelijke dag. Dankzij de hulp 

van de vele vrijwilligers verliep alles vlekkeloos. 

- SEPTEMBER: 

Na het succes van de eerste deelname aan de markt in Diepenbeek in mei werd 

dit initiatief op 8 september herhaald. 

Hasselt kermis is een uitstap waarnaar wordt uitgekeken. Op 22 september 

mochten de gasten de verschillende attracties uit testen. Na afloop werden ze 

getrakteerd op smoutebollen en kregen een knuffel als aandenken mee. 

- OKTOBER: 

Onze netbalploeg nam op 2 oktober deel aan het netbaltornooi in Tongerlo.  

Op 14 oktober konden de gasten de fotoreportage die Facaad van hun maakten 

in een tentoonstelling in het Hasseltse kunstencentrum België gaan 

bewonderen. 

“The Championettes” alias Anja, Cindy, Sylvie en Lisbeth namen op 22 oktober 

deel aan Micromix. Hun liedje ‘Elke keer opnieuw’ kon op veel applaus rekenen, 

maar dit was niet voldoende om met de hoofdprijs te gaan lopen. 

Het petanquefeest werd in 2014 in Wijchmaal georganiseerd en dit op 29 

oktober.  

- NOVEMBER: 

Een bezoek aan otoclubje in Diepenbeek stond op het programma voor 6 

november. Onze gasten konden kennismaken met het racen van elektrisch 

gestuurde wagentjes op een miniatuur racebaan. 

- DECEMBER: 

Op 29 december konden de gasten genieten van de kerstsfeer in Winterland in 

Hasselt. 
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2.2  SPORTEN IN COMPETITIE  

2.2.1 Petanque:  

Tandem nam dit jaar met 2 groepen deel aan de petanquewedstrijden. 

De eerst groep nam het op tegen de A ploegen van ‘Wiric’ uit St.Truiden, ’T Roer 

uit Hasselt en Martine Van Camp uit Diest. 

Zij behaalden een mooie eerste plaats! 

Groep 2 speelde tegen de B ploegen van dezelfde instellingen. 

Zij behaalden een mooie derde plaats! 

2.2.2- Netbal: 

Laakdal, Oosterlo en Sint-Truiden, waren de tegenstanders voor onze netballers.  

Zij behaalden een 2
de

 plaats in de 2
e
 klasse! 
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3  TEHUIS N I ET -WERKENDEN :  TNW 

 

3.1 INLEIDING 

De belangrijkste nieuwe activiteit in TNW is de volkstuin. 

Vanuit het afstudeerproject van een collega voor het behalen van haar bachelor 

diploma zijn we ingegaan op het aanbod van de gemeente Diepenbeek en het 

OCMW om te starten met een volkstuin. Deze collega heeft de opstart van de 

volkstuin gekaderd vanuit de ‘empowerment gedachte’. 

De empowerment gedachte staat voor het stimuleren van de positieve kracht 

van de gast. We spreken hen aan over hun gave van tuinier en burger (in de 

gemeente) en bieden ruimte voor een groeiproces van welbevinden. De focus 

ligt hierbij niet op de beperking van de gast, maar wel op zijn kracht en welzijn.  

Aan de hand van een ‘tuinboek’ en ‘tuinwerkboek’ op maat van de leefgroep 

implementeren we het idee van empowerment. 

Door met meerdere doelgroepen aan de volkstuin deel te nemen, werd er 

eveneens aan actieve integratie gedaan in de Diepenbeekse gemeenschap. De 

gasten werkten samen, hielpen elkaar en groeiden individueel. Dit kadert 

volledig binnen de visie van Tandem. 

 

3.2 VOLKSTUIN D IEPENBEEK 

 

De volkstuin in Diepenbeek is een inclusief project. Dit betekent dat alle mensen, 

ongeacht hun gebreken, hun kennis over tuinieren, hun afkomst, hun financiën 

of hun beperking zich kandidaat kunnen stellen om een volkstuin te bewerken. 

Dit betekent ook dat mensen met een beperking, mensen met weinig kennis 

over tuinieren, die in een penibele financiële situatie zitten, … de kans krijgen 

om net hun talenten en hun krachten (empowerment) te laten zien. In dit 

inclusieproject wordt er aan elke tuinier gevraagd om op een positieve manier 

samen te werken, waarbij de eigenheid van iedere persoon gerespecteerd 

wordt. 
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3.2.1 Opstarten volkstuin 

3.2.1.1 Tuinlessen 

Twee collega’s hebben theoretische tuinlessen van Velt gevolgd alvorens te 

starten in de volkstuin. Tijdens deze lessen droegen lesgevers van Velt hun 

kennis en ervaringen over en leerden deze collega’s ook de groep medetuiniers 

beter kennen. De tuinlessen zorgden enerzijds voor een beginnend 

integratieproces en anderzijds waren de lessen volgens het ‘Train de Trainer’ 

principe. 

3.2.1.2 Vergaderingen 

Agendapunten tijdens maandelijkse vergaderingen gingen zowel over 

theoretische aspecten als over praktische aspecten om de volkstuin samen op 

te starten. 

Onderstaande tekst is tot stand gekomen met goedkeuring van de groep 

tuiniers en opgenomen in het reglement van de volkstuin. 

‘In de volkstuin zullen ook deelnemers vanuit de woonvorm en het dagcentrum 

van dienstencentrum Sint-Gerardus, Tandem en Woonzorgcentrum De Visserij 

komen tuinieren samen met hun begeleiding. De deelnemers van deze 

instellingen kunnen beperkingen of belemmeringen hebben, in die zin dat zij 

niet (volledig) zelfstandig kunnen functioneren. De begeleiding tracht door 

aanpassingen en motivering de deelnemers aan te zetten om een actieve 

bijdrage te leveren in de tuinen. De doelgroep is echter zeer divers en vraagt 

per individu een verschillende aanpak. Wij vragen elke tuinier in de sociale 

omgang met deze specifieke deelnemers het advies van de begeleiding op te 

volgen. Voor sommige deelnemers kunnen bijvoorbeeld extra prikkels, drukke 

momenten, … nadien een negatief effect hebben op de zijnswijze van een 

deelnemer. Het opvolgen van deze adviezen zal het sociale aspect bij het 

tuinieren niet in de weg staan. Zowel de deelnemers als de begeleiding 

appreciëren het als er gezellige momenten plaatsvinden, waarbij er 

mogelijkheden geboden worden om andere mensen te ontmoeten. Alvast 

bedankt voor de fijne samenwerking en het begrip.’ 

 

3.2.1.3 Zorgboerderijen Nederland 

Op 25 februari 2013 werd er een bezoek gebracht aan zorgboerderij 

‘Ophovenerhof’ in Sittard en op 8 april 2013 ging Katrien een dagje meedraaien 

bij zorgboerderij ‘De Corisberg’ in Heerlen.  

Tijdens deze internationale bezoeken kregen we niet enkel een duidelijke kijk 

op hun visie over tuinieren en empowerment maar ook over het therapeutisch 
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effect van tuinieren. Iedereen stoot in zijn leven tegen zaken die niet vanzelf 

gaan waardoor je letterlijk of figuurlijk weerstand voelt. Weerstand in de tuin 

kan een therapeutisch effect op je hebben als persoon. 

 

3.2.2  Warming-up  

Om de gasten in de leefgroep duidelijkheid te bieden betreffende het 

tuinproject werd er een visuele tijdlijn gemaakt en opgehangen in de leefgroep. 

Op deze tijdlijn stonden concrete activiteiten in functie van tuinieren en dit 

bracht de nodige nieuwsgierigheid in de leefgroep tot stand. 

Er werd een vooropgestelde vragenlijst bij de gasten afgenomen met als doel 

de huidige kennis van de gasten betreffende tuinieren, empowerment en 

integratie vast te leggen.  

Vervolgens hebben de geplande activiteiten (tijdlijn) plaatsgevonden, 

waaronder bloembollen planten en tuinkers zaaien in de leefgroep. Het 

groeiproces van de tuinkers hebben we dagelijks van zaadje tot plantje 

opgevolgd. Eens de tuinkers groot was, hebben de gasten die met een fier 

gevoel opgegeten. Na de kennismaking met deze zaaitechniek hebben we een 

bezoek gebracht aan de volkstuin in Zonhoven. Dit om de gasten, de tuiniers in 

wording, een concreet voorbeeld van een volkstuin te tonen.  

Vanuit Tehuis Niet-Werkenden werd er reeds enkele keren deelgenomen aan de 

georganiseerde ‘samenwerkdagen’ in de volkstuin van Diepenbeek. De 

bedoeling van deze dagen is dat iedereen zijn steentje aan de opbouw van de 

volkstuin bijdraagt. Er gingen vijf gasten helpen waardoor zij ook de 

mogelijkheid kregen om medetuiniers te ontmoeten. Deze korte ontmoetingen 

verliepen aangenaam. 

 

3.3 IMPLEMENTATIE EMPOWERMENT 

3.3.1 Tuinboek en tuinwerkboek 

Het tuinboek en tuinwerkboek werd op maat van de leefgroep ontworpen. Het 

doel van het tuinboek is de gasten kennis aanbieden over de tuin, namelijk over 

groenten, fruit, insecten, tuingereedschap, vaardigheden, … Het tuinwerkboek 

biedt de gasten ondersteuning binnen hun persoonlijk leerproces, waardoor ze 

zelf meester worden over hun eigen bestaan en hierdoor in toenemende mate 

zelf keuzes kunnen maken. 

In april 2013 werd het tuinboek en het tuinwerkboek in de leefgroep 

geïmplementeerd. De gasten gingen zelfstandig en fier aan de slag met het 

lezen en/of het bekijken van het tuinboek. Hierna werd er gestart met het zaaien 

en planten in de verhoogde bakken van de volkstuin. Ook de tuinpercelen 
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werden verder klaargemaakt. De gasten leerden nieuwe vaardigheden en 

maakten gebruik van hun tuinwerkboek. 

Na het opdoen van kennis via het tuinboek en het tuinieren in de praktijk 

(volkstuin) werd de eerdere vragenlijst om de tuinkennis van de gasten te meten 

opnieuw afgenomen. We kunnen concludeerden dat de tuinkennis bij de gasten 

enorm gegroeid was.  

 

 

3.3.2 De concrete opstart van de volkstuin 

Van een oude hertenweide hebben we samen met de gasten en medetuiniers 

een mooie volkstuin gemaakt. Enkele gasten hebben grof motorisch werk 

verricht zoals de aarde helpen omwoelen, compost onder de aarde mengen, … 

Andere gasten hebben dan weer fijn motorisch werk gedaan zoals lavagruis 

strooien over de aarde. Door deel te nemen aan de volkstuin, waaraan meerdere 

doelgroepen deelnemen, werd er weeral aan actieve integratie gedaan. De 

cliënten gaan samenwerken, helpen elkaar en groeien individueel.  

Als volgende stap hebben we ons lapje grond onderverdeeld in twee delen. Eén 

deel bestaat uit fruitstruiken (bessen, frambozen,...) met als doel verse 

confituur, taarten etc. te maken. Het andere deel bestaat uit onze groentetuin 

onderverdeeld in 6 tuinbedden. We volgen hierbij het zesslagstelsel, dat we 

aangeleerd kregen tijdens de tuinlessen van Velt. Elke tuinier die deelneemt in 

de volkstuin volgt dit stelsel.  

Voor gasten die lichamelijk minder mobiel zijn, beschikken we over verhoogde 

tuinbakken. Zo kunnen ook zij actief deelnemen aan het tuingebeuren. 

Samen met de gasten (tuingroep) stellen we elk jaar een nieuw teeltplan op. Aan 

de hand van hun tuinboek of een bezoek aan een tuincenter kunnen zij zelf 

aangeven welke groenten ze het komende jaar willen zaaien of planten in de 

tuin. Ook hier volgen we het gedachtegoed van empowerment. 
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3.3.3 Vaste activiteit: tuin 

Naast het vrij tuinieren in de volkstuin op vrije avonden in Tehuis Niet-

Werkenden, kreeg tuinieren in de volkstuin sinds september 2013 een vaste 

plaats in het activiteitenschema, namelijk op dinsdag- en 

donderdagvoormiddag. 

Sinds de opstart van het tuinproject zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd 

en dit op basis van de noden van onze tuiniers, ze hebben we de bedden waarop 

de groenten geplant worden aangepast. We hebben deze verkleind en afgezet 

met tuinband. Op die manier is het duidelijker voor de gasten waar er geplant 

moet worden en de bedden zijn nu ook toegankelijker voor de minder mobiele 

gasten. 

De gasten zaaien en planten veel zelf zoals sla, prei, kolen, boontjes, pompoenen, 

aubergine, tomaten, aardappelen, courgetten, … 

De gasten werken hard en genieten ervan om het plantje te zien groeien. En na 

het harde werk kan er ook iets gedronken worden met de ander tuiniers op het 

nieuwe terrasje. 

De verhoogde bakken worden zo goed als zelfstandig onderhouden door de 

gasten. Deze verhoogde  bakken zijn voorbehouden voor de gasten die minder 

mobiel zijn. 

We merken dat ons doel om de integratie te bevorderen, duidelijk bereikt 

wordt, namelijk: 

-  De gasten staan regelmatig in contact met de ander tuiniers en stellen 

hen vragen. 

-  Er werd in de zomer een barbecue georganiseerd in de tuin om de kas 

wat te spijzen. Hier zijn wij met de gasten van TNW naar toe geweest. 

-  De bewoners van het rusthuis de Visserij komen regelmatig een kijkje 

nemen in de tuin. De gasten slaan dan graag een babbeltje met hen. 

De groenten, het fruit en de kruiden die we geoogst hebben, zijn 

verwerkt tijdens de andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld: 

 lavendel werd verwerkt in de zeep; 

 met de rabarber werd er taart gebakken of confituur gemaakt;  

 van de groenten werd er wekelijks soep gemaakt, groenten werden 

versneden en ingevroren voor de keuken, er werd middageten mee 

gemaakt voor in het weekend, … 

 … 

 

Wanneer er een groot aantal van een bepaalde groente aanwezig was en we dit 

zelf niet allemaal verwerkt kregen, zoals bijvoorbeeld sla, werd dit verkocht aan 

personeelsleden, vrijwilligers, … Op die manier ging er niets verloren en werd 

de kassa ook weer wat gespijsd. 
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3.4 BESLUIT 

 

Onze gasten zijn erg fier op wat ze presteren in de tuin en met wat er geoogst 

wordt. Ook de gasten die niet in de activiteit ‘tuin’ zitten, genieten ervan om de 

groenten en het fruit te helpen verwerken en om in de zomer een bezoekje te 

brengen aan de tuin. 

 

We kunnen dan ook stellen dat de volkstuin een grote meerwaarde is voor de 

gasten van TNW en dit zowel op het vlak van empowerment, integratie en de 

zelfredzaamheid.  
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4  OVERZICHTEN  

 

4.1 AANTAL PER GENDER PER AFDELING 

 

 

 

De grafiek geeft de verhouding mannen en vrouwen weer in de verschillende 

afdelingen 

In het dagcentrum en in Tehuis Niet-Werkenden zijn de vrouwen in de 

meerderheid.  

De heren zijn in het dagcentrum met 11 en in thuis niet-werkenden met 9.  

In DIO is er 1 man meer dan er vrouwen zijn. 
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4.2 AANTAL PER GENDER PER AFDELING 

 

 

Bovenstaande grafiek geeft het aantal vrouwen en mannen weer per 

leeftijdscategorie. 

Hierin wordt duidelijk dat er het grootste aantal mannen en vrouwen zich 

bevinden in de groep tussen 31 en 40 jaar namelijk 10 mannen en 11 vrouwen. 

In de leeftijdsgroep tussen 21 en 30 jaar zijn er 4 mannen en 6 vrouwen. 

Er zijn 2 mannen en 5 vrouwen in de leeftijdsgroep tussen 41 en 50 terwijl er 5 

mannen en 4 vrouwen vertegenwoordigd zijn in de leeftijd tussen 51 en 60 jaar. 

Wij hebben telkens 1 vrouw in de leeftijdsgroep tussen 61 en 70 en 71 en 80 jaar. 

Er zijn 3 mannen in de leeftijdsgroep tussen 61 en 70 en geen enkele man is 

ouder dan 70.  
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4.3   AANTAL PER AFDELING PER LEEFTIJDSGROEP  

 

 

 

In het dagcentrum zijn er het meest ‘jongere’ mensen vertegenwoordigd, de 

grootste groep is gesitueerd in de leeftijd tussen 21 en 40 jaar, namelijk 10 in de 

leeftijdsgroep tussen 21 en 30 en 12 in de groep tussen 31 en 40. 

Tehuis Niet-Werkenden en DIO hebben in de groep tussen 21 en 30 jaar geen 

bewoners, in de groep tussen 31 en 40 zijn er 4 bewoners van Tehuis Niet-

Werkenden en 5 in DIO. 

2 gebruikers van het dagcentrum en 5 bewoners van Tehuis niet–werkenden zijn 

vertegenwoordigd in de leeftijdscategorie tussen 41 en 50 jaar. 

Tehuis Niet-Werkenden heeft de meeste bewoners tussen 51 en 80 jaar, namelijk 

5 tussen 51 en 60, 4 tussen 61 en 70 en eentje is ouder dan 71. 

In het dagcentrum en in DIO zijn er 2 gebruikers in de leeftijdsgroep tussen 51 

en 60 terug te vinden.  
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5  GEBRUIKERSRAAD  

 

De gemeenschappelijke gebruikersraad van het dagcentrum en het Tehuis Niet-

Werkenden kwam dit jaar 4 keer samen.  

 

Momenteel is er geen voorzitter van de gebruikersraad in het dagcentrum. De 

voorzitter in het Tehuis Niet-Werkenden is Rita Hendrikx. 

 

Data en agendapunten 

 

Vergadering 27 maart 2014 

- nieuws van de werking: traktaties; 

- stand van zaken nieuwbouw; 

- evaluatie open deur / officiële opening nieuwbouw; 

- voorbereiding barbecue 2014; 

- Tandem vakantie 2014; 

- voettocht Scherpenheuvel; 

- varia. 

 

Vergadering 18 juni 2014  

- nieuws van de werking; 

- nieuws van het personeel; 

- nieuws van de gasten; 

- evaluatie Tandem vakantie; 

- evaluatie barbecue; 

- jaarrekening 2013; 

- paardrijden; 

- varia. 

 

Vergadering 11 september 2014 

- nieuws van de werking; 

- nieuws van het personeel; 

- nieuws van de gasten; 

- voorbereiding koude schotelactie 2014; 

- nieuw activiteitenschema; 

- paardrijden activiteit; 

- varia. 

 

Vergadering 4 december 2014 

- nieuws van de werking; 

- nieuws van het personeel; 

- nieuws van de gasten; 
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- voorbereiding koude schotelactie 2014; 

- nieuw activiteitenschema; 

- paardrijden activiteit; 

- varia. 
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6  PERSONEEL  

 

6.1  VAST PERSONEELSKADER  

Volgende titularissen op 31.12.2014 

1. Becks Winde 1.0 opvoedster 

2. Biliris Tina 0.6 opvoedster 

3. Crals Sabine  0.5 opvoedster 

4. Crijns Peter 0.8 kok / chauffeur 

5. Dethier Kari 1.0 opvoeder 

6. Dercon Eefje 0.8 verpleegster / opvoedster 

7. Daniëls Marijke 0.5 opvoedster 

8. Debrier Johan 0.9 opvoeder 

9. Deflem Guido 1.0 directeur 

10. Devenster Elly 1.0 logistiek personeel 

11. Fransen Wendy 1.0 boekhouder 

12. Haenen Luc 0.75 logistiek personeel 

13. Hasevoets Patrick 1.0 opvoeder 

14. Hechtermans Pieter Jan 0.9 opvoeder 

15. Huygen Fabiënne 1.0 opvoedster 

16. Iven Frauke 1.0 opvoedster 

15. Janssen Ingrid 0.8 opvoedster 

16. Keppers Katrien 1.0 opvoedster 

17. Kusters Pancho 0.8 hoofdopvoeder 

18. Martens Ward 1.0 logistiek personeel 

19. Meerschaut Sofie 0.7 opvoedster 

20. Mertens Rika 0.6 orthopedagoog 
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21. Pairoux Evi 1.0 opvoedster 

22. Paolino Kristina 0.9 opvoedster 

23. Ramaekers Cindy 0.9 opvoedster 

24. Ritzen Frank 0.7 opvoeder 

25. Ryckx Sylvie 1.0 hoofdopvoedster 

26. Senkevich Marina 0.5 logistiek personeel 

27. Schepers Tom 1.0 opvoeder 

28. Smets Joke 1.0 opvoedster 

29. Soons Jolien 0.9 opvoedster 

30. Stokx Karine 0.8 logistiek personeel 

31. Swinnen Monique 1.0 opvoedster 

32. Thys Eva 0.7 opvoedster 

33. Tielens Linda  0.7 administratief bediende 

34. Verpoorten Christine 1.0 hoofdopvoedster 

35. Wijgaerts Liesbeth  1.0 sociale dienst 

36. Zwerts Anje 0.5 logistiek personeel 
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6.2  VERVANGINGEN – PERSONEELSWIJZIGINGEN –  TIJDELIJKE CONTRACTEN 

 

-  Evi Pairoux neemt sinds 28 maart 2012, 1/5 ouderschapsverlof. Zij wordt 

vervangen door Sofie Meerschaut. 

- Sofie Meerschaut en Jolien Soons vervangen het tijdskrediet van Liesbeth 

Wijgaerts. 

-  Eva Thys en Frank Ritzen vervangen sinds 1 januari elk 3.80/38.00 van het 

tijdskrediet van Tom Schepers. 

-  Winde Becks werkt vanaf januari 19.00/38.00. Zij wordt vervangen door 

Lieselotte Dryvers voor 19.00/38.00. 

-  Kris Smeets, de vervanger van Reinhilde Vanheusden, werd langdurig ziek in 

december 2013 en werd op zijn beurt vervangen door Kristina Paolino en Tina 

Biliris vanaf januari 2014. 

-  Monique Swinnen werd langdurig ziek in januari en werd vervangen door 

Pieter Jan Hechtermans (3.80/38.00), Frank Ritzen (7.60/38.00), Cindy Ramaekers 

(3.80/38.00), Eva Thys (3.80/38.00) en Ille Dries (19.00/38.00). 

-  Reinhilde Vanheusden hervatte het werk op 31 maart 2014. Hierdoor gingen 

Kris Smeets en Kristina Paolino uitdienst in DIO. Tina Biliris haar 

tewerkstellingsbreuk daalde met 7.60/38.00. 

-  Katrien Keppers werd sinds 3 februari verwijderd omwille van zwangerschap. 

Zij werd vervangen door Lieselotte Dryvers en Sophie Zangerlé. 

-  Sophie Zangerlé ging uitdienst op 20 mei en werd vanaf 21 mei vervangen 

door Melanie Vinci (19.00/38.00). 

-  Ille Dries verving in februari en maart voltijds Eefje Dercon, die ziek was sinds 

januari 2014. Van april tot en met 20 mei verving Ille Dries, Monique Swinnen 

(19.00/38.00) en Eefje Dercon (19.00/38.00).  

-  Eefje Dercon startte op 1 april 2014 terug deeltijds.  

-  Frauke Iven werd op 21 mei preventief verwijderd omwille van zwangerschap. 

Zij werd vervangen door Kristina Paolino tot en met 20 mei. Vanaf 21 mei 

wordt zij vervangen door Ille Dries. 

-  Reinhilde Vanheusden werd ziek op 21 mei en werd vervangen door Kristina 

Paolino voor 30.40/38.00 en Tina Biliris voor 7.60/38.00. 

-  Eefje Dercon geeft in juli ontslag voor 7.60/38.00. Zij wordt vervangen door 

Frank Ritzen. 

-  Lien Truyers werkt van 1 juli tot en met 16 juli met een contract bepaalde 

duur. 

-  Levi Moonen en Melanie Vinci vervangen elk 3.80/38.00 van het contract van 

Monique Swinnen vanaf juli. 

-  Lien Truyers start op 1 augustus met een vervangingscontract tot en met 30 

september 2014. 

-  Reinhilde Vanheusden gaat uitdienst op 1 september. Zij wordt vervangen 

door Kristina Paolino (34.20/38.00) en Tina Biliris (3.80/38.00). 
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-  Levi Moonen verving van 21 mei tot en met oktober, Monique Swinnen. Levi 

gaat uitdienst op 31 oktober 2014.  

-  Vanaf 1 november vervangt Aniko Toth, Monique Swinnen voor 22.80/38.00.  

-  Christine Verpoorten wordt hoofdopvoedster van het dagcentrum. Joke 

Smets zal terug starten als opvoedster. 

-  Joke Smets hervat deeltijds het werk op 1 oktober. Zij wordt deeltijds 

vervangen door Eva Hens. 

-  Cindy Ramaekers neemt halftijds tijdskrediet vanaf 1 december 2014. In 

december wordt zij vervangen door Eva Hens (19.00/38.00). 

-  Evelien Latet vervangt van 8 december tot en met 21 december, Joke Smets. 

-  Er werden nog diverse kortdurende vervangingscontracten gegeven voor 

openstaande uren in Tehuis Niet-Werkenden. 
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6.3   VORMING PERSONEEL 

In 2014 werden volgende opleidingen en workshops gevolgd: 

KHLim Quadri: workshop dialoog en communicatie  

Liesbeth Wijgaerts 

KHLim Quadri: workshop oplossingsgericht communiceren 

Liesbeth Wijgaerts 

Ter Engelen: zeg het met duplo 

Liesbeth Wijgaerts 

Inclusie Vlaanderen: hervorming van het beschermingsstatuut 

Liesbeth Wijgaerts, Guido Deflem 

CM: hervorming verhoogde tegemoetkoming 

Liesbeth Wijgaerts, Rika Mertens 

CKG De Stap: triple P 

Rika Mertens 

Escala: dansexpressie voor begeleiders van personen met een beperking 

Sabine Crals 

Idewe: bijscholing preventie 

Linda Tielens 

Dannie’s Soapshop: ambachtelijk zeep maken 

Ingrid Janssen, Winde Becks 

Karel De Corte: maak me niet down 

Sylvie Ryckx, Marijke Daniëls, Kari Dethier, Tom Schepers 

SAK: algemene infosessie: wet op overheidsopdrachten 

Wendy Fransen 

VAPH: algemene infosessie: nieuwe web applicatie ISIS 

Wendy Fransen 

VZW Stijn: efficiënte organisatie bureauwerk 

Linda Tielens 

Betatraining: tips en tricks voor MS Office 

Patrick Hasevoets 
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SEN: inspiratie dag omgaan met vrijheid beperkende maatregelen 

Kari Dethier, Rika Mertens, Cindy Ramaekers 

VIBEG: de kracht van massage in de zorgsector: dynamische en 

polariteitsmassage 

Cindy Ramaekers 

Ter Engelen: basiscursus relaties en seksualiteit 

Evi Pairoux, Ingrid Janssen 

KVG: autisme en voedingsproblemen 

Rika Mertens 

 

OPZC Rekem: walk-on 

Rika Mertens 

Vonx: werken aan het zelfbeeld van je cliënt 

Tina Biliris, Sofie Meerschaut 

Vonx: nu en straks: over palliatieve zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

Kari Dethier, Frank Ritzen 

Monsheide: mijn thuis van de toekomst 

Winde Becks, Lieselotte Dryvers 

Syntra: de kracht van coaching 

Rika Mertens 

Provinciaal Veiligheids-comité Limburg: brandpreventie: nieuwe 

regelgeving 

Linda Tielens 

Zorgsaam: omgaan met kritiek van de familie 

Sylvie Ryckx, Tom Schepers 

FOD Werkgelegenheid Arbeid en sociaal overleg: wat kan een comité voor 

preventie en bescherming op het werk doen ter preventie van 

psychosociaal welzijn? 

Linda Tielens 

Keramiekcentrum Limburg: workshop klaprozen 

Christine Verpoorten 

VAPH: FAM (flexibel aanbod voor minderjarigen) 

Wendy Fransen, Liesbeth Wijgaerts, Guido Deflem 

  



Tandem vzw Jaarverslag 2014 29 

PXL: Kernkwadranten 

Pancho Kusters 

Zorg Saam: Begeleiden van volwassenen met visueel meervoudige 

beperkingen 

Johan Debrier 

Gemeente Diepenbeek: Denk doe avond aantrekken vrijwilligers 

Liesbeth Wijgaerts 

Acerta: Vakantiegeld in de social profit 

Wendy Fransen 

VAPH: Fam: berekeningen 

Wendy Fransen 
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6.4  VRIJWILLIGERS  

Tandem vzw dankt de talrijke vrijwilligers die onder andere meewerken aan de 

acties die Tandem organiseerde, als chauffeur, in de begeleiding, en zo meer. 

 

De vaste vrijwilligers zijn: 

 

Aerden Albert Berx Irma 

Blokken Dirk  Blokken Fons 

Brinckman Marleen Broeders Ludo 

Brouxs Rina Coels Jef 

Colson Rene Conings Ludo  

Crijns Arlette Damiaens Rosetta 

Eerdekens Suzanne Goris Valeer 

Habex Maurice Hermans Jeanne 

Hertogen Gerda Jeurissen Marleen 

Mechelmans Kenny Montebovi Marcel 

Naelaerts Ludo Rouffa Johan 

Smets Jackie Stevens Lieve 

Sourbron Tjeu Van Berendonck Paul 

Vandecaetsbeek Wim Vandeweyer André  

Vangeneugden Vivianne 
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6.5 ORGANOGRAM 
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Directeur 
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Administratie 
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Medische Dienst 

    

          

Sociale Dienst 
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Orthopedagoog 
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Begeleidingsteam   Begeleidingsteam 
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7  ACTIES  

 

7.1 OPEN DEUR DAG 

Op zaterdag 8 maart zette Tandem de deuren open en stelde de nieuwbouw 

voor aan de families van onze gebruikers en sympathisanten. 

7.2  BARBECUE 

De ouders van de gebruikers van Tandem organiseerden hun jaarlijkse barbecue 

op zaterdag 7 juni 2014. Zij mochten 427 bezoekers ontvangen. 

7.3 KOUDE SCHOTELACTIE  

De koude schotelactie vond dit jaar plaats op zaterdag 20 en zondag 21 

september. Er werden 1295 schoteltjes verkocht. 

7.4 BENEFIET CONCERT “REQUIEM OF HOPE” 

In het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog, organiseerde 

Tandem in samenwerking met de Heemkundige kring, het Davidsfonds van 

Diepenbeek en het koor ‘De kleine Cantorij’ van Tongeren het concert ‘Requiem 

of Hope’. 

7.5  KERSTMARKT 

De kerstmarkt werd voor de 23
ste 

keer georganiseerd en ging voor het eerst door 

in de lokalen van onze nieuwbouw en dit op 12, 13 en 14 december. 

7.6 G IFTEN 

Tandem kon ook dit jaar weer rekenen op de steun van verschillende niet door 

Tandem georganiseerde acties. 

- KVG; 

- Kiwanis Hasselt; 

- Rotary 51 Hasselt; 

-  CERA ; 

- mevrouw Achten naar aanleiding van haar pensioen; 

- familie Sas naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Sas; 

- Raineri naar aanleiding van hun opendeurdag; 

Daarnaast mochten we van een zeventigtal particulieren giften ontvangen. 
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8  BEHEER  

 

In 2014 vonden er 9 vergaderingen van de raad van bestuur plaats. De algemene 

vergadering ging door op 23 april 2014. 

8.1 RAAD VAN BESTUUR 

Voorzitter 

- Frans De Vos, Vijverstraat 23, Diepenbeek 

Ondervoorzitter 

- Ghislaine Palmers, Dorpsstraat 32, Diepenbeek 

Secretaris 

- Eliane Gyselaers, Kasteellaan 50, Hasselt 

Penningmeester 

- Willy Kenis, Roerdompstraat 30, Diepenbeek 

Leden 

-  Jaak Kerckhofs, Tomstraat 22, Sint-Truiden 

-  Guy Lambrichts, Wijkstraat 11, Diepenbeek 

-  Marc Van den Broeck, St. Servatiusstraat 73, Diepenbeek 

-  Koen Molemans, Peperstraat 88, Diepenbeek 

-  Anneleen Machiels, Steenakkerstraat 1, Diepenbeek 

-  Jos Theunissen, Grotstraat 74A, Bilzen 

-  Naelaerts Ludo, Hoogveld 11b, Bilzen 

 

Bijkomende leden algemene vergadering 

-  Maria Lenaers, Varkensmarkt 40/1/3, Diepenbeek 

-  Maurice Gyselaers, Kempenstraat 21, Diepenbeek 

-  Florent Knuts, Keizerstraat 45, Diepenbeek 

-  Thea de Backere, Parkresidentie, Zeven Septemberlaan 15/10, Hasselt 
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8.2 LEDEN VAN HET BESCHERMCOMITÉ 

Leden van het beschermcomité 

- Jan Decosemaeker, Dorpsstraat 19 B3.1, Diepenbeek 

- Rob Lenaers, Dooistraat 24, Diepenbeek 

- Yvan Palmers, Lindebosstraat 30, Genk 

- Noël Veraverbeke, Rooierheidestraat 73, Diepenbeek 

- Thys Jos, Keizerstraat 100, Diepenbeek 
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9  IN MEMORIAM  

 

9.1  SUZANNE BOSMANS:  †  15  MAART 2014  

9.1.1  BRIEF 

Dag Suzanne, 

Jij was "onze" Suzanne, onuitwisbaar aanwezig in onze Tandemgroep. En een 

vrouw met een geschiedenis van 73 jaar lang. Dat is uitzonderlijk voor een 

persoon met het Syndroom van Down, want die worden meestal niet zo oud. 

Maar jij was een taaie en een "flinke madam". Die kregen ze, ondanks je beperkte 

gestalte, niet zo vlug klein.  

Je had vroeger met je moeder Irma reeds altijd een Tandem gevormd en 

gelukkig met haar samengeleefd. Totdat je moeder in april 1994 uiteindelijk 

hoogbejaard stierf en jij niet alleen kon achterblijven. Je zus Godelieve 

probeerde die zorgen verder te zetten maar omwille van haar gezondheid werd 

dit ook moeilijk voor haar. Zij zocht ondersteuning en hulp voor jou. Eerst alleen 

voor overdag en vanaf juni 1995 kwam dan ook het Tandembusje je dagelijks in 

Termien ophalen.  

Jij voelde je onmiddellijk thuis in Tandem. Jij kwam immers graag "werken". Dat 

was erg belangrijk voor jou. En de nieuwe vrienden die je in Tandem maakte, 

daar genoot je van. Jij als lichtgewicht van amper 40 kilo vormde een uniek duo 

met onze Dominique, een reus van 140 kilo: een prachtig koppel wanneer jullie 

slowden op de dansvloer of hand in hand gingen wandelen... 

Van je zus vernamen we dat je vroeger ook wel wat molliger was, maar enkele 

venijnige longziektes hadden die kilo's doen wegsmelten. Jij maakte toen in het 

ziekenhuis in Lanaken een moeilijke periode door, maar jij vocht dapper terug.  

Het verblijf bij je zus werd echter alsmaar moeilijker. Daarom kon je er niet 

langer meer blijven wonen en werd een alternatief gezocht. En via de 

plaatsingsdienst van Open Thuis werd dan een opvanggezin gevonden in de 

Neerzijstraat in Genk. Hier verbleef je nog enkele jaren voordat je in september 

2000 definitief naar Tandem kwam wonen. 

Dat was toen in de Peperstraat, waar we op het eerste verdieping een kamer 

voor je vrij maakten. De gasten en de begeleiders zagen je graag komen, want 

ze kenden je al van in het dagcentrum. Ze wisten wat voor een aangename 

persoon jij was. En daarom vormden zij bij je eerste woondag een echte erehaag 

voor jou. En jij wandelde daartussen als een prinses naar binnen. 
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Je kwam toen "thuis" in Tandem en je nestelde je al vlug in de zetel op een 

gezellig plekje, knusjes tussen Mien en Gentiel geprangd. Want dat waren je 

nieuwe boezemvrienden. 

En jij in die leefgroep de nieuwe zon in huis: altijd goedlachs en dansend 

wanneer dat maar kon. 

In maart 2002 verhuisde je dan naar huis 2 en kreeg je een nieuwe kamer. Je 

geluk kon toen niet op! 

Je bleef de bezige bij van de leefgroep: stofzuigen en tafeldekken waren je 

taken en je deed dat op je eigengereide manier. Wanneer men jou zou bezig 

laten zou je al 2 uur te vroeg de tafel dekken. Want in jouw beleving konden die 

eetmomenten niet snel genoeg beginnen. Want eten dat deed je graag en 

kieskeurig was je zeker niet. En alles wat met eten verband hield, daar was je wel 

voor te vinden: winkelen, groenten snijden, tafel schikken en afruimen,... Dat 

deed je allemaal supergraag. Want jij vertelde ons, wanneer we dat opmerkten, 

dat je dat zo goed kon omdat je daarvoor naar de keukenschool was geweest. 

Maar er was nog meer dat je graag deed en wat jou zo typeerde": Hoeveel 

kleurboeken en tekeningen heb jij niet gemaakt? En terwijl de begeleiding dan 

aan het strijken of koken was en jij aan het kleuren, dan kon jij oh zo gevat 

opmerken: "we hebben samen nogal veel werk hé!" 

Je ging ook graag mee zwemmen, iets wat je vroeger bij je thuis nooit gedaan 

had en in Tandem kochten we dan ook je eerste badpak. 

Suzanne, jij was een schitterend en open persoon. Wij leerden jou beter en beter 

kennen en je mimiek was jouw spiegel van je ziel. Hoe mooi kon jij beteuterd 

kijken, wanneer er tijdens een uitstap in het restaurant eten werd opgediend 

en jij de pech had om te moeten wachten, wanneer de anderen voor jou 

bediend werden. Je gezichtsuitdrukkingen waren zo expressief dat woorden 

vaak niet meer nodig waren... Als je eens boos was dan was je gezicht een 

donderwolkje, want komedie spelen kende je niet! 

Je wilde dat ook iedereen het goed had, je kwam op je eigen manier op voor de 

zwakke: bij een vriendelijk plaagmoment van een begeleider of medebewoner 

maakte je een pantomime met je vuistjes als een bokser in de lucht...Lief 

allemaal, en zo goed bedoeld! 

Suzanne we zullen ook blijvend herinneren dat jij wel eens wat uitspookte zoals 

bijvoorbeeld die keren dat je jouw kast 's nachts nog eens volledig kon 

omtasten. Dan kreeg de opmerking: "Wat heb je nu gedaan of waarom heb jij 

dit gedaan? ". Dan antwoordde jij steevast met : "ja ,wat.??” Jij wist die 

begeleider steeds te ontwapenen met je tegenvragen, die je eindeloos kon 

herhalen. Een antwoord zou die begeleider toch nooit van je krijgen.  
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Je had ook enkele raadselachtige woorden: 

 een pirlewis = een kinesist 

poedelen = snoezelen 

zoemanet = was de naam van je hond bij je thuis 

Maar je gezondheid ging achteruit Suzanne. 

6 jaar geleden onderging je nog een superzware hartoperatie. Maar je was een 

vechter en je knokte je daar door heen. Revalidatie was aan jou niet besteed, jij 

herstelde spontaan en je wilde terug gaan werken in de activiteiten, voor jou zo 

vlug mogelijk. 

Maar dat je ouder werd met een steeds groeiende zorgvraag werd voor 

iedereen van ons duidelijk. Daarom ook werd jij onze eerste deelnemer aan de 

seniorenwerking. Voor jou geen probleem, jij paste je wel aan! 

En je hebt de verhuis in september vorig jaar naar de nieuwbouw dan ook met 

veel plezier mogen meemaken. 

Je kreeg je eigen geluidsdichte kamer en een speciaal aangepaste badkamer, 

zodat we jou nog beter konden verzorgen. De thuisverpleging en de dokter 

waren toen al geruime tijd vaste bezoekers bij jou. En wij bereidden ons al voor 

op jouw verlies. Maar toch heb je ons verrast: op je eigengereide manier heb je 

ons verlaten. 's Avonds zat je nog aan tafel in de leefgroep en dan in het holst 

van de nacht, toch nog zo plots voor ons, waren wij jou ineens definitief kwijt. 

Dat doet pijn Suzanne, we gaan jou missen, vaarwel 
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9.1.2   M IJMERINGEN VAN DE GASTEN 

 

Marie-José:  Poene kus en een kruisje voor Suzanneke. 

Ze gaat nu naar de hemel. Ze was zo oud als mij.  

Ze gaat nu naar mam en pap. 

Katja:  Je was een lieve, dikke kus. 

Gilbert:   Ik hou heel veel van haar en ik mis haar. Spijtig van Suzanneke. 

Annick: Ik heb Suzanne altijd graag gehad. Ik ga haar nu missen. Ik heb 

tot het laatste bij haar gestaan. Ze lachte altijd naar mij. 

Mien: Ik ga je missen. Nu kunnen we niet meer samen in ons zetelke 

zitten. 

Gentiel:  Suzanne is goed geweest voor mij. Ik denk nog altijd aan haar. 

Ze was lief voor mij. 

Herman:  Ik ga je heel hard missen, lieve Suzanne. 

Ronald:  Ik zal je missen, Suzanne. 

Leen: Ik ga je missen Suzanne, ik kwam altijd bij jou in de zetel 

zitten. 

Hilde: Ik ga je missen, lieve Suzanne. 

Marc:  Suzanne, het waren 15 mooie jaren op tandem en ik zal je 

steeds blijven gedenken als een lief vrouwtje dat altijd 

tevreden was. Je hebt een mooie leeftijd gehaald en de 

herinneringen zullen blijven. 

Xavier:  Suzanne, je was een goede, lieve vriendin voor mij. Ik ga je 

heel fel missen. 

Johny: Lieve Suzanne, ik ga je zeker missen. Ik verjaarde op dezelfde 

dag als jou 

Ria:  Suzanne, ik heb je heel lang gekend in huis 2. Jammer genoeg 

heb je ons verlaten. Ik heb plezier gehad met jou. Ik ga jou 

erg missen in Tandem wonen. Fijn dat ik je zo lang heb mogen 

kennen! 

Carine:  Suzanne heeft samen met mij in de Peperstraat gewoond. Ze 

was altijd goed gezind, het zonnetje in huis. Ze danste ook 

heel graag. Ik ga je missen Suzanne 

Raf: Veel sterkte. 

Arlette: Ik ga je missen. 

Richard: Suzanne, ik ga je missen. 

Georgette:  Ik mis je elke dag een beetje meer. Ik voel alleen te zijn, dat 

doet zo zeer. 

Anke:  Ik heb verdriet omdat je van ons heen bent gegaan. Ik ga je 

missen! 
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Martine:  Ik ga u missen. Ik vind het spijtig dat je er niet meer bent. We 

zullen aan je denken. 

Thomas:  Ik mis je. Spijtig dat je gestorven bent! Je was een goede 

vriendin. Een dikke kus van mij! 

Vera: · Je was mijn vriendin. Ik zag je graag en ik ga je missen. 

Veerle: Ik heb je niet gekend, jammer… 

Liana: Ik ga je missen. 

Jeannine: Je was een fijn persoon in de groep, altijd even rustig en met 

een glimlach op je gezicht. 

Germain: Spijtig. 

Nele: Ik ga je echt missen! 

Jonas:  Ik heb je af en toe eens gezien. Ik kende je niet zo goed. 

Antonio: Ik ga u missen. 

Kevin: Ik ga je missen! 

Anja: Ik mis u. Ik zou u nog een kusje willen geven want iedere keer 

als ik in wonen kwam, kreeg ik een kusje van jou. Dat gaat nu 

niet meer. 

Lisbeth: Wij gaan u missen. 

Kirsten: Missen. 

Valère: De groetjes van mij… 

Sylvie: Bedankt voor alles Suzannneke. 

Ernesto: Groetjes van mij. 

Erwin: Ik ga je missen. 

Stefania:  ik ga u missen. 

Evi: Wij gaan je missen. 

Cindy:  Ik ga je missen Suzanne, maar je zit voor altijd in mijn hart! 
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9.2 KOEN PUNIE:  †6DECEMBER 2014 

9.2.1 BRIEF 

Dag Koen, 

Drie jaar geleden, juni 2011, werd jij lid van de Tandemfamilie. Onmiddellijk 

ontpopte jij je tot een centrale gast naar wie de overige gasten opkeken. Want 

in hun ogen was jij groot en was jij slim. Je had dadelijk veel vrienden en jij werd 

hun spontane en onaangeduide leider. 

Wouter, Anja, Kevin, Thomas, Jonas, Evi, Anke, Joris, Marc: allemaal benoemden 

ze jou als hun beste vriend in Tandem. En dan natuurlijk vooral Cindy, al van in 

je proefweek was je haar opgevallen. En zij palmde jou dan kort nadien in. Jullie 

werden een koppeltje, een mooi koppeltje. Wij gunden jullie je geluk. Jullie 

profileerden je als een verliefd stelletje zonder dat daarbij de Tandemregels en 

afspraken werden overtreden. Voor Tandem werden jullie daarom een 

voorbeeld van hoe er bij ons met relaties en vriendschappen kan omgegaan 

worden. Jullie relatie ging ook verder dan Tandem. Samen met de familie op 

vakantie gaan, tot in Spanje toe, deelnemen aan carnavalstoeten, weekendjes 

bij elkaar op bezoek gaan... Dat waren allemaal intense momenten die getuigden 

van wat jullie voor elkaar betekenden. 

Jij was een vrolijke gast in Tandem maar ook een lieve plaagstok. Grapjes uithalen 

kon je als de beste. De begeleiders moesten oppassen want jij verstopte hun 

boterhammendozen tijdens het middageten en ook andere spulletjes kregen 

wel eens door jouw toedoen een ander plaatsje. Of je vertelde aan de 

begeleiders wel eens een verhaaltje wat dan achteraf niet bleek te kloppen. 

Dat je graag op vakantie ging, kwamen wij onmiddellijk te weten. Jij schreef je 

elk jaar als eerste in op de Tandemvakantie. Een kasteelvakantie in Vireux-

Wallerand in Frankrijk, Zonnebeke en Retie dat waren de vakanties waar jij aan 

deelnam. En elke vakantie werd voor jou een voltreffer. Je ging zo graag mee, 

dat jouw eerste vraag na de vakantie was: "Waar gaan we volgend jaar naartoe?” 

Je slaagde er zelfs in om van Cindy terug een deelneemster te maken aan onze 

vakanties. Dat was al menige jaartjes geleden, maar ja zij kon je toch niet missen 

hé! 

Je was ook een genieter en een duveltje dat lustte je wel en dat liet je jezelf dan 

ook smaken. 

Je kwam graag naar Tandem en je was een gedreven deelnemer bij de 

activiteiten. Je was ook overal goed in. En dat verwachtten we ook van je, want 

je kwam immers van het arbeidscentrum van de Wroeter en daar werden toch 

wel meer prestaties van jou geëist. Semi-werk deed je supergraag. Jij was bij de 

beteren om collectoren te assembleren. Met sleutels draaiwerk verrichten en 
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elementen in elkaar vijzen daar had je echt talent voor. Dat was immers stoer 

mannenwerk en dat deed je graag. 

Jij werd de kampioen van onze sportactiviteiten. Bij netbal was jij de beste 

"smasher" en scoorde je punten aan de lopende band. Jij maakte voor onze 

ploeg het verschil voor het behalen van de kampioenstitel in derde klasse. En je 

zorgde er ook voor dat wij in tweede klasse een stevige tegenstander werden. 

Maar nu we jou gaan moeten missen, is de vrees groot dat derde klasse weer 

wenkt voor onze ploeg... 

Bij de bowlingactivteit nam je in 2013 deel aan de Special Olympics in Brussel. Je 

haalde daar de vierde plaats en viel zo net naast het podium. 

Dit jaar nog maakte je deel uit van de Tandem-petanqueploeg die kampioen 

werd. 

Bij omnisport was jij een gedreven hockeyspeler. Jij liet je het balletje niet 

zomaar afpakken. Vol vuur en met veel enthousiasme wilde jij steeds winnen. 

Zwemmen kon jij ook als de beste. Alhoewel de begeleiders hier steeds een 

oogje in het zeil moesten houden want je ziekte betekende toch steeds een 

risico. 

En die ziekte is jou fataal geworden.  

Al vrij jong werd je met je epilepsie geconfronteerd. Met medicatie probeerde 

men deze ziekte te bestrijden. Maar enkele weken geleden sloeg deze epilepsie 

keihard toe. Je kreeg dagelijks tientallen aanvallen en je raakte in een diepe 

coma. Deze strijd heb je toen verloren en we hebben je toen moeten laten gaan. 

Koen dit doet pijn. We zullen je erg missen.  

Vaarwel Koen, we gaan je nooit vergeten. 
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9.2.2   M IJMERINGEN VAN DE GASTEN 

Thomas: Ik ga mijn vakantievriend missen en ik wens de familie en Tandem 

veel sterkte. 

Hendrik: Koen kijkt graag naar Thuis, net zoals ik, we hebben er samen naar 

gekeken in Retie. Koen, ik ga je missen, je bent veel te vroeg 

gestorven. 

Wouter:  Ik vind het vrij spijtig dat je er niet meer bent. Ik vind het fijn dat 

je op Tandem was. Ik ga je missen ’s middags aan tafel en bij netbal. 

Ernesto:  Met jou kon ik spreken over muziek en discobar. Ik ga je missen. 

Groetjes van Ernesto. 

Jonas:  Je was een plezante, we konden samen veel lachen. 

Vera:  Je was een goede vriend van mij, ik had je graag. Ik heb nu veel 

verdriet. 

Joris:  Je speelde altijd spelletjes met mij zoals UNO en ganzenbord, ik ga 

je hierbij nu missen. 

Johny:  Koen speelde altijd spelletjes. Hij is veel te vroeg gestorven. Ik ga 

Koen missen. 

Antonio:  Ik mis Koen, ik gaf hem altijd een hand. 

Xavier:  Koen was altijd een vriendelijke gast. Hij kon goed netballen, 

bowlen en petanquen. Nu zijn we een goede speler kwijt. Dat mis 

ik. Hij was goed bevriend met iedereen. Hij plaagde ook altijd. Wij 

missen nu zijn warmte. Wij gaan hem missen op de Special Olympics. 

Evi:   Ik ga je grapjes missen en jou ook. 

Lisbeth: Ik ga mijn beste kameraad missen. Je plaagde en maakte grapjes, 

dat ga ik missen. Ik ga Koen heel fel missen. 

Annelore:  Ik ga je missen ’s middags aan tafel. 

Anke:  Ik ga je missen, je was onze beste vriend. Ik ga je missen op vakantie. 

Kevin: Koen, je was een goede bowler en netballer. Ik ga je missen. 

Liana: Ik mis je aan tafel ’s middags. Je lachte altijd en haalde grapjes uit 

zoals Sofie haar eten verstoppen. 

Valère:  Je was mijne vriend en ik ga je missen. 

Raf:   Veel sterkte 
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Hilde:  Dikke kus van mij. 

Erwin: Koen, ik ga je missen. 

Germain:  Ik hou van Koen. Ik ga hem missen. 

Ria:  Ik ga je erg missen bij sport, bij netbalwedstrijden, bij bowling en 

het zwemmen. Het is ook erg voor Cindy, ze zijn geen koppeltje 

meer. Veel kusjes van mij. 

Jeannine: Koen, je was een goede vriend, rust zacht. 

Veerle: Koen ik ga je missen bij zwemmen en kaartjes maken. 

Marc:  Koen, je was altijd goed gezind en er kon altijd een lach van je af. Ik 

ben diep bedroefd met jouw verlies Koen. Jij was een echte vriend, 

je was altijd bezorgd om de andere gasten. Koen jij vormde met 

Cindy een mooi koppel. Koen was zeer goed in netbal, een goede 

smasher! Bowling en petanque. Hij kon genieten van een duveltje! 

Beste Koen, ik heb voor je gebeden. Rust zacht beste vriend! 

Martine:  Koen, ik ga je missen. Ik vind het erg dat je overleden bent. Je 

maakte kaartjes met mij bij Sofie. 

Kim:  Koen zat aan de tafel van Sofie en ik heb daar ook bijgezeten. Bij de 

koffie zat ik ook bij hem. Ik ga hem missen. 

Anja:  Je was een goede kameraad van mij. Ik vind het heel spijtig dat 

Cindy jou kwijt is. Ik ga je missen. 

Cindy: · Koen, ik ga je heel fel missen maar je blijft voor altijd in mijn hartje 

steken. Van je lieve Cindy, kusjes 

 


