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PVT Salvenbos wordt Vlaams
Interessante informatie:

De nieuwjaarsreceptie gaat door op 25
januari 2015 van
14 tot 16u. U bent
allen welkom.

Iedereen hoorde allicht over de overheveling van een aantal bevoegdheden
van het federale, Belgische niveau naar het Vlaamse niveau. Ook binnen de
geestelijke gezondheidzorg werden er bevoegdheden getransfereerd van
min. L. Onckelinckx naar min. J. Vandeurzen. Concreet betrof het o.m. de
organisatie en financiering van de werking psychiatrische verzorgingstehuizen (zoals Salvenbos) en de initiatieven voor beschut wonen. De overdracht
is officieel gebeurd op 1 juli 2014.
Gaat er nu iets veranderen op heel korte termijn ? Dat verwachten we niet
echt.. De administratieve opvolging van een psychiatrisch verzorgingstehuis
is een vrij ingewikkeld gegeven waar de Vlaamse overheid toch wat voorbereiding voor nodig heeft om het zelf op te nemen. Daarom heeft de Vlaamse
overheid een akkoord afgesloten met de federale overheid. De essentie van
deze overeenkomst bestaat er in dat de federale overheid het administratief
beheer op zich neemt van de psychiatrisch verzorgingstehuizen tot 31 december 2017. Eventuele wijzigingen zullen tot dan steeds moeten gebeuren
via federale ambtenaren.
Op termijn verwachten we wel wijzigingen. De toekomst zal het ons evenwel
moeten leren. Als er wijzigingen op til zijn dan zullen we die alleszins zo
snel mogelijk communiceren aan bewoners en hun omgeving.
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Computergebruik in Salvenbos

“De computer is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Om jullie hierin te steunen, heeft de afdeling enkele computers voor jullie
voorzien. Om het computergebruik vlot te laten verlopen, zijn er regels nodig.
In deze brochure vind je naast handige tips, een aantal afspraken over
het gebruik van de computer. We verwachten van jou dat je je aan deze afspraken houdt.” (uit de brochure : “Computergebruik in PVT Salvenbos. Tips en regels voor een gezond en veilig computergebruik)”
Vanaf het najaar willen we het gebruik van internet voor onze bewoners makkelijker maken door computers ter beschikking te stellen .
Deze computers zullen zich bevinden op verschillende plaatsen in het
gebouw.
Mits duidelijk afspraken staan de computers dagelijks ter beschikking
van onze bewoners.

PVT - Salvenbos is
steeds op zoek naar
helpende handen of

Ervaringsdeskundige in de Geestelijke gezondheidszorg

een luisterend oor.

Een woord dat meer en meer opduikt in de psychiatrie. Waar staat
het eigenlijk voor?
Een ervaringsdeskundige is deskundig in het ondersteunen van anderen om het eigen ervaringsweten te ontwikkelen en het herstelproces te ondersteunen.
Een ervaringsdeskundige is deskundig op het gebied van meer algemene ervaringskennis en het inzetten hiervan in de hulpverlening
en voor emancipatie en stigmabestrijding.
Meer informatie vindt men op http://www.vlabo.be/
En dan werkgroep DENK aanklikken.

Pagina 3

Kerstmarkt Salvenbos
Graag nodigen wij u en uw familie
uit
op Salvenbos voor onze jaarlijkse
sfeervolle Kerstmarkt
op zondag 14 december 2014.

Van 14 tot 17uur mag u zich verwachten aan originele kerstartikelen
uit ons atelier en hartverwarmende lekkernijen. Onze partners in de
zorg zullen ook aanwezig zijn met een standje net zoals de imker.

Pastorale informatie najaar 2014– voorjaar 2015

Activiteitenkalender
van Akcent en de
pastorale dienst

Op zo 2/11 gedenken we onze overleden bewoners van Salvenbos om 10u in
de kapel. Nadien is er gelegenheid tot een gesprek.
Op vrij 7/11 is er een herdenkingsdienst (overleden patiënten van SintKamillus, alle personeelsleden en naaste familie van personeel) te UPC SintKamillus te Bierbeek. Aansluitend is er een ontmoetingsmoment.
Een kwartiertje voor God? Even de stilte opzoeken tijdens de drukte van de
week? Een bijzondere intentie? Op woe 12, 19 en 26/11 gaat de gebedsdienst door in de voormiddag.
Naar jaarlijkse gewoonte maken we samen met onze bewoners en vrijwilligers op ma 24/11 adventskransen (13.00-16.00u). Helpende handen en
groen zijn altijd welkom!
Er wordt eucharistie gevierd met Piet Debruyn op zo 9/11, 23/11 (Christus
Koning) en 30/11 (eerste zo van de Advent) om 10u. in de kapel. Kom je
graag eens meevieren? Iedereen is van harte welkom.
3/12: Zin in zin? De gespreksgroep zingeving gaat door op woensdagvoormiddag. 9/12: communiebedeling ,14/12: eucharistie om 10u, kerstbezinning om 15u. en kerstmarkt, 17/12: gebedsdienst, 25/12: eucharistie om
10u met Pater Piet (Kerstmis), 28/12: eucharistie om 10u.
Januari – februari 2015:
Elke 2e, 4e en 5e zondag van de maand eucharistieviering met Piet Debruyn
om 10u. in de kapel (1e verdieping).
Elke eerste woensdag van de maand: gespreksgroep zingeving (11.1511.45u.).
Elke woensdag: gebedsdienst (beneden), 11.15-11.45u.
Ma. 2/2, Maria Lichtmis (zie affiche infobord).

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

Er loopt een tentoonstelling “Klimaat in Kleuren” in de gang op
het gelijkvloers in Salvenbos. Deze loopt van 15 oktober tot 31
december.
Er zijn nieuwe meubels geleverd voor tien slaapkamers.
De eerste honing werd geoogst van onze bijen.
PVT Salvenbos behaalde 2 bekers met het petanquetoernooi in
Sint Kamillus.
De huisarts Klaar Charlier heeft haar activiteiten binnen Salvenbos
stop gezet en wordt vervangen door Gellens Edith.

