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Interessante informatie:

In mei legt elke vogel een
ei
De merel zingt een mooi
lied van vergeet me niet
De klokken luiden wat zal
dat beduiden?
De paashaas komt er weer
aan chocolade en wat
snoep in ons hand
Dat vinden we plezant
De lente komt eraan en
weldra kunnen we bloemen kopen die vinden we
dan weer met hopen.
Gedicht door bewoner

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, kunnen 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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Bewoners meer inspraak geven tijdens hun verblijf in Salvenbos.
Dit jaar staat in teken van inspraak en samen op zoek gaan.
Wat wil ik als bewoner hier op Salvenbos bereiken? Wat zijn
mijn dromen, wensen en doelen? Samenleven in gemeenschap heeft zo zijn grenzen maar biedt ook heel wat mogelijkheden. We proberen een zo groot mogelijke variatie van mogelijkheden aan te bieden. Bewoners hebben vaak moeite om
hun dag in te vullen en keuzes te maken. In het dossier vindt
de bewoner een begeleidingsplan terug dat hij samen met zijn
begeleiding invult. Hierdoor worden doelen samen besproken.
Soms moet de begeleiding wat toegevingen doen, soms de
bewoner maar zo komen we tot één doel om samen aan te
werken in de komende tijd.

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:
Zaterdag 12 april, 10 mei en 7 juni van
13.30u tot 16.30u. staat de bezoekersruimte open om met een tas koffie, thee of iets
fris, gezellig samen te zijn.

Pagina 3

voorjaaruitstap

Het voorjaar is de moment om op uitstap te gaan. De bewoners staan op
de eerste rij om samen allerlei activiteiten te doen . Dit kunnen de gewone
dingen van het leven zijn; naar de solden gaan, eens gaan eten, naar de
markt, … enz.
We willen echter ook een speciale gelegenheid aanbieden.
Vanuit Salvenbos bieden we een familie uitstap aan naar Pairi Daiza. Deze
zou doorgaan op 22 april. Familie, goede vrienden, de bewoners, het personeel, iedereen is welkom op de uitstap. De stuurgroep van Salvenbos
organiseert het vervoer en de inkom. Iedereen kan dan zelf de dag invullen. Indien u zin hebt om mee te gaan, gelieve de bijgevoegde uitnodiging
eens nader te bekijken.

Pastorale informatie

Activiteitenkalender
van Aksent en de
pastorale dienst

Op zondag 9, 23 en 30 maart (2e, 4e en 5e zondag van de maand) eucharistieviering in de kapel (1e verdieping). Ook u bent als familielid, bezoeker of
vrijwilliger van harte welkom!
In maart zal er naar goede jaarlijkse gewoonte een mosselsouper georganiseerd worden t.v.v. de kliniek in Lubumbashi waarmee we als organisatie
verzusterd zijn. We nodigen u vriendelijk uit op de Koffiestop met eerlijke
producten en spreker op 11 maart om 15u.
Op woensdag 12 en 19 maart is er een gebedsdienst gepland.
Op dinsdag 25 maart maken we samen met de bewoners een palmpasenstok.
Op woensdag 2 april gaat de (thema)gespreksgroep zingeving door voor geïnteresseerde bewoners. Vooraf intekenen via de lijst ad valvas is noodzakelijk.
Op dinsdag 1 en 29 april is er ook de mogelijkheid om de H. Communie te
ontvangen.
13 april, 10u.: palmzondagviering. Palmtakjes te verkrijgen in de kapel. Aansluitend pastorale vrijwilligersvergadering.
Tijdens de Goede week vieren wij op 17 april Witte donderdag om 14u. en op
20 april is er Paasviering om 10u. Iedereen van harte welkom!
Op zondag 11 en 25 mei is er eucharistieviering om 10u.
Op 7 mei gaat de gespreksgroep zingeving door.
Op 14 mei is er een gebedsdienst gepland.
Op 27 mei is er de mogelijkheid om de H. Communie te ontvangen.
Op Ons Heer Hemelvaart, 29 mei, gaat er om 10u. een eucharistieviering door
in de kapel.
Op zondag 8 (Pinksteren) en 22 juni gaat de eucharistieviering door om 10u.
Op woensdag 11, 18 en 25 juni er is gebedsdienst om 11.15u.
In juni gaat de bedevaart naar Scherpenheuvel door.

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

Varia
Salvenbos is een dynamische leefomgeving:
Één van onze bewoners is naar een woonzorgcentrum gegaan.
Er zijn twee van onze bewoners overleden.
We hebben onlangs twee nieuwe bewoners verwelkomd en er wordt
nog één nieuwe bewoner verwacht.
Er is een bandje komen spelen op vrijdag 21 februari. Het was ongelofelijk sfeervol op Aksent.
Ze zijn met 25 mensen gaan uit eten in een wok restaurant.

