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Interessante informatie:

De nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op
26 januari 2013 van
14 tot 16uur. U bent
allen welkom.

Informatie uitwisselen
is een belangrijke vorm
van communicatie.
Vanuit Salvenbos willen
we daarom starten met
een drie keer per jaar
nieuwsbrief naar de
families van bewoners.
In deze nieuwsbrief
vindt je informatie over
voorbije en toekomstige
activiteiten, info vanuit
de familieraad, info
vanuit de sociale dienst
en een variarubriek. We
hopen van harte dat we
hiermee de honger
naar info van velen
kunnen stillen en dat
dit mag leiden tot een
nog betere samenwerking tussen familie, bewoners en personeel
van PVT Salvenbos.

Oproep: Digitaliseren van de nieuwsbrief
Omdat vlotte communicatie belangrijk is voor het PVT Salvenbos
zal de nieuwsbrief in de toekomst digitaal verschijnen. Zij die deze nieuwsbrief via mail willen ontvangen, gelieve naam en verwantschap met de bewoner naar dit mailadres te sturen
kate.lippeveldt@fracarita.org
Bedankt alvast voor de samenwerking.
De stuurgroep van Salvenbos
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Individuele begeleiding van de bewoner?
Elk bewoner heeft 2 individuele begeleiders wat betekent dit
concreet voor onze mensen.
Bewonerstoewijzing is een organisatievorm waarbij elke begeleider de verantwoordelijkheid voor een beperkt aantal bewoners opneemt; hij/zij coördineert de volledige begeleidingszorg die aan de bewoner aangeboden wordt. Een dergelijke
organisatie van de begeleidingstaak schept een gunstig klimaat voor o.m. kwalitatief betere en meer geïndividualiseerde
bewonerszorg, het verzekeren van de continuïteit van de zorg
en het verhogen van de professionele deskundigheid.

De familieraad

PVT - Salvenbos wil de
familieleden van haar
bewoners actief
betrekken bij haar
beleid.

PVT - Salvenbos wil de familieleden van haar bewoners actief betrekken bij haar beleid. Daarom werd er een familieraad opgericht, waarin
Jef Hoet en Diane Abs de families willen vertegenwoordigen. Ten einde
onze taak van vertegenwoordiger correct en in verbondenheid met alle
familieleden te kunnen volbrengen hebben we een communicatiekanaal (e-mailadres) geopend. Familieleden van bewoners kunnen hun
wensen, suggesties, grieven, ideeën kenbaar maken via het emailadres
“ families.salvenbos@gmail.com”,
Dat beheerd wordt door hun vertegenwoordigers. We hopen dat we
met dit initiatief mogen meebouwen aan een gezond beleid waar iedereen beter van wordt en aan een PVT waar de bewoners zich thuis kunnen voelen.
Jef Hoet
Ontmoetingsmoment:
elke 2de zaterdag van de maand van
13.30u tot 16.30u. staat de bezoekersruimte open om met een tas koffie, thee of iets
fris gezellig samen te zijn.
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KERSTMARKT
Graag nodigen wij u en uw familie uit
op Salvenbos voor onze jaarlijkse
sfeervolle Kerstmarkt
op zondag 8 december 2013.
Van 14 tot 18 uur mag u zich verwachten aan originele kerstartikelen uit ambachtelijke ateliers en hartverwarmende lekkernijen. Ook onze imker is dit jaar van de partij.
Rond 15 uur brengen onze bewoners sfeerbrengers in de kapel.
Dit jaar kozen we het thema: geluk, delen om te verdubbelen.
Herman Vansteenbergen komt accordeon spelen ter muzikale
ondersteuning.
Salvenbos, Naamsesteenweg 492, Heverlee.
Indien je erbij kan zijn is het altijd fijn dat je familielid en wij hiervan op de
hoogte zijn. Tel SBA 016/452945 of SBB 016/452943
Pastorale informatie

Activiteitenkalender
van Aksent en de
pastorale dienst

* Maandag 25 november 2013,
2013 adventskransen maken.
December 2013:
* Zondag 8 december 2013, stemmige kerstbezinning opgeluisterd
met accordeonmuziek in de kapel om 15u. rond het thema “geluk:
delen om te verdubbelen…” en kerstmarkt PVT Salvenbos.
* Woensdag 25 december 2013,
2013 10u., Eucharistieviering voorgegaan door E.H. Piet Debruyn.
* Op de 2e, 4e en 5e zondag van de maand gaat er een eucharistieviering door in de kapel van PVT Salvenbos om 10u. Ook familieleden en vrijwilligers zijn er van harte welkom.
* Op woensdag om 11.15u. is er een gebedsdienst voor alle geïnteresseerde bewoners.
Maandelijks kunnen geïnteresseerde bewoners zich inschrijven om
deel te nemen aan de gespreksgroep zingeving rond een wisselend
thema.
Pastoraal werkster
Ilse Craps

CONTACTGEGEVENS
Campus Salvenbos
Naamsesteenweg 492
3001 Heverlee
Psychiater: Dokter Hilde Smets
Telefoon : 016/45.26.11.
Campuscoördinator:
Kate Lippeveldt
kate.lippeveldt@fracarita.org
Telefoon : 016/45.29.56.
Hoofdverpleegkundige:
Patricia Decoster
patricia.decoster@fracarita.org
Telefoon : 016/45.29.57.
Hoofdverpleegkundige:
Marleen Molenberghs
marleen.molenberghs@fracarita.org
Telefoon : 016/45.29.58.
Maatschappelijk werker:
Luc Croes
luc.croes@fracarita.org
Telefoon: 016/45.29.47

Varia
•

Op één oktober is er een nieuwe hoofdverpleegkundige begonnen op SBA. Patricia Decoster heeft verschillende jaren in St .
Kamillus gewerkt en heeft nu de overstap gemaakt naar het
psychiatrische verzorgingstehuis.

•

2 oktober is de Emmaüstocht doorgegaan. Één bewoner heeft
de lange tocht van 16 km uitgewandeld.

•

17 oktober heeft het personeel van Salvenbos de bewoners
getrakteerd op frieten van het fritkot. Een echt fritkot stond op
de terreinen van het PVT.

•

Tijdens de herfstvakantie zijn er leerlingen van een middelbare
school op bezinning geweest in Salvenbos. Zij hebben samen
met de bewoners gedanst, brownies gebakken en een quiz gespeeld.

