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Vrijwilligerswerking 2
Activiteitencentrum: 3
Akcent
Pastorale informatie 3
Varia

4

Eindeloze wandelingen langs het
strand en ‘s avonds terug in het
hotel, waar we op onze kamer
nog uren konden genieten van
het prachtig uitzicht.
Dit jaar hadden we een geslaagde vakantie aan zee en volgend
jaar ga ik zeker en vast terug
mee.

Interessante informatie:

(met dank aan het verplegend
personeel van SBB)

Feest op 15 augustus!
Voor meer info zie uitnodiging. Deze wordt opgestuurd.

Nieuws vanuit de sociale dienst
Kostprijs van het verblijf in Salvenbos.
De betaalbaarheid en de toegankelijkheid van een verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis
werden recent nogmaals verbeterd door een verhoging van de tussenkomst van het RIZIV.
Op 1 juli 2009 werd de tegemoetkoming van de ziekteverzekering reeds voor iedereen verhoogd
met 2 euro per dag. Sedert 1 oktober 2013 wordt een bijkomende verhoging toegekend volgens
een meer selectief systeem.
Men onderscheidt nu 8 categorieën van bewoners, voor wie een verschillend bedrag in mindering
wordt gebracht op de verblijfsfactuur.
Tot welke categorie men behoort, wordt bepaald door eventuele gezinslast, of men verhoogde
verzekeringstegemoetkoming heeft, welke categorie integratietegemoetkoming is toegekend, of
men een invaliditeitsuitkering, leefloon, gewaarborgd inkomen voor ouderen geniet…
Wie vragen zou hebben bij deze regeling, mag daarvoor contact opnemen met Luc Croes,
Croes de
maatschappelijk assistent, die deze gegevens heeft nagekeken voor alle bewoners.
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Bewoners meer inspraak geven tijdens hun verblijf in Salvenbos.

Bewonersvergaderingen:
Zoals bij de opstelling van de individuele begeleidingsplannen wensen we
ook bij de organisatie van het collectief / het groepsleven in de leefgroep
expliciet een beroep te doen op de actieve participatie, het medezeggenschap en de verantwoordelijkheid van de bewoners. We trachten deze
doelstelling in eerste instantie te realiseren via het systematisch installeren van bewonersvergaderingen.
Via de bewonersvergaderingen werken we aan de volgende aspecten:
Het uitbouwen van een zinvolle groepsactiviteit op leefgroep niveau.
Een formeel platform creëren waarin bewoners actief kunnen participeren
aan het reilen en zeilen van het groepsleven in de leefgroep. Het uitbouwen van een platform waarin bewoners en begeleiders samen onderhandelen over de meest uiteenlopende thema’s die de leefgroep aanbelangen.
Het zoeken naar een haalbaar evenwicht tussen inspraak en verantwoordelijkheid enerzijds en begrenzen en overnemen anderzijds.
Bewonersvergadering op SBA gaat alle veertien dagen door op de maandag om 10u
Bewonersvergadering op SBB gaat alle veertien dagen door op woensdag
om 10 u

PVT - Salvenbos is
steeds op zoek naar
helpende handen of
een luisterend oor.

De vrijwilligers
In Salvenbos werken we samen met een tiental vrijwilligers. Zij ondersteunen mee de uitstappen van de afdelingen en de activiteiten van
Akcent. Zo zijn zij mee de drijvende motor van verschillende groepsactiviteiten op Salvenbos.
Daarbuiten hebben een aantal van onze vrijwilligers een individuele
band met enkele van onze bewoners. Zij nemen hen mee naar de
markt, voor een etentje, …
Één van onze bewoners zegt het zo; “Een vrijwilliger is een toeverlaat,
een helpende hand, iemand die je kan
vertrouwen.”
Merci voor al die mooie momenten!
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Akcent
Wist je dat:
er wekelijks op Akcent gekookt wordt in kleine groepjes.
we kiezen dan op voorhand samen wat we gaan klaarmaken.
meest gekozen gerechten zijn: champignonsoep, tomatensoep met balletjes, lasagne,
koude schotel, chocolademousse en dame blanche.
we zondag 22 juni met een verkoopstandje op de braderie van Heverlee op Naamsesteenweg staan.
we op 15 augustus ook met een kleine verkoopstand staan, zoals tijdens de nieuwjaarsreceptie.
we op 4 september deelnemen aan het petanquetoernooi van Sint-Kamillus Bierbeek.
we op Akcent soms confituur maken en dat we daarvoor altijd lege confituurpotjes
kunnen gebruiken. Dus glazen potjes met deksel worden op Akcent met open
armen ontvangen.

Pastorale informatie
Een welgemeend woordje van dank aan alle bereidwillige handen die zich op een of andere manier
ingezet hebben tijdens de vastenperiode en afgelopen maanden!

Activiteitenkalender
van Akcent en de
pastorale dienst

Juli 2014
Op woe. 2 juli gaat de themagespreksgroep zingeving door.
Op woe. 9 en 16 juli is er gebedsdienst. Di. 15 juli: Sint-Kamillus.
Op zo. 13 en 27 juli wordt de eucharistie gevierd om 10u. in de kapel. Iedereen is welkom!
Augustus
Geïnteresseerde bewoners kunnen zich ad valvas inschrijven voor deelname aan de gespreksgroep
van 6 augustus. Er komt telkens een ander thema aan bod.
Op vrijd. 15 augustus, Tenhemelopneming van Maria, patroonsfeest van Salvenbos met openluchtmis om 10.30u. Zie affiche en uitnodiging. Een aanrader!
Op woe 20 augustus is er een gebedsdienst ingepland.
Op zo. 10, 24 en 31 augustus gaat E.H. Piet voor in de eucharistie om 10u. Bewoners, familie, vrijwilligers en personeel zijn van harte welkom!
September
Op woe. 3, 10, 17 en 24 september gaat de gebedsdienst door o.l.v. Ilse. Alle geïnteresseerde bewoners die ook even willen tot rust willen komen zijn van harte welkom. Graag neem ik uw bijzondere intenties mee op in ons gebed.
Kom je graag eens meevieren op zondag samen met je familie? Dat kan op 28 september wanneer
de H. Eucharistie wordt gevierd om 10u.
Naar goede jaarlijkse gewoonte gaat de Emmaüstocht in september door. Meer info aan het bord
van de afdeling.
Oktober
Even stilvallen tijdens de week, een kwartiertje voor God? Op woe. VM 8 en 15 oktober gebedsdienst. 15 oktober: de dag van de spiritualiteit.
Zo. 12 en 26 oktober eucharistie om 10u.
Eind oktober gedenken we onze dierbare overledenen tijdens een kerkhofbezoek met bloemen en
een kort gebed.
Op zo. 2 november herdenkingsviering in de kapel van Salvenbos om 10u. met aansluitend een
ontmoetingsmoment.

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
Familieleden van bewoners kunnen
hun wensen, suggesties, grieven,
ideeën kenbaar maken via het emailadres
“ families.salvenbos@gmail.com”,
dat beheerd wordt door hun
vertegenwoordigers

Varia
Zowel bewoners van SBB als bewoners van SBA zijn op vakantie geweest naar de zee. Het was erg deugddoend voor alle deelnemers.
Vier van onze bewoners hebben een nieuwe thuis gevonden in een
woonzorgcentrum. We wensen hen veel succes in hun nieuwe woonomgeving.
In juni hebben we vier nieuwe bewoners verwelkomd.
De koffiemomenten voor het bezoek zijn gestopt.

