UNIE-K, zorg en ondersteuning
voor volwassenen met een
meervoudige beperking

2018 – een jaar in beweging!

Voorwoord
Dag lezer,
De persoonsvolgende financiering (PVF) in onze sector ging haar tweede jaar in. We zaten met z’n allen niet
stil in 2018 met onder meer de opstart van nieuwe toekenningsgroepen (zoals NAH-cliënten met zeer zware
zorgvragen), tijdelijke regelingen voor kortverblijf, gewijzigde wetgeving over de woon- en leefkosten en de
uitwerking van nieuwe correctiefases waardoor cliënten op termijn het juiste budget krijgen.
Ons intern project ‘samen op weg naar een vernieuwde organisatievorm’ werd na een eindsprint in de tweede
helft van het jaar afgerond. Op 7 januari 2019 startte de nieuwe organisatievorm die ons moet toelaten om nog
betere zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan onze cliënten én als organisatie met nog meer slagkracht te
kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen.
Er werd opnieuw gebouwd en verbouwd. Net na de zomer werden in en rond Ons Erf twee omvangrijke projecten
opgestart. Naast de renovatie van het therapeutisch (zwem)bad en Woning 11 is er ook de verbouwing van de
Magdalenahoeve tot centrum voor hippotherapie.
We hebben in 2018 verder ingezet op onze externe communicatie met onder meer nieuwsbrieven, brochures
en opendeurdagen en we zochten antwoorden op de sectorale en intersectorale uitdagingen via de opstart van
samenwerkingstrajecten.
Ook op het vlak van medewerkersbeleid gebeurde er heel wat. De vernieuwde organisatievorm en het
werkgelegenheidsplan (waarin we veel aandacht hebben voor gezonde en fitte medewerkers) waren de
voornaamste invalshoeken.
Al onze acties en verwezenlijkingen in 2018 hadden één doel: met onze dienstverlening nog meer levenskwaliteit
kunnen bieden aan de mensen die hun zorg en ondersteuning aan ons toevertrouwen.
Dit alles en nog veel meer vindt u terug in dit jaarverslag. Met cijfers, woorden en beelden blikken we terug op
een jaar vol beweging !
Karel Braet
Algemeen directeur

PVF
2018 was het tweede jaar van de persoonsvolgende
financiering in onze sector. PVF is niet enkel een
financieringstechniek waarbij de financiële middelen
voor zorg nu aan de cliënt worden toegekend in
plaats van aan de voorziening. Het is ook én vooral
een hefboom die de persoon met een beperking
moet toelaten om zelf keuzes te maken en de regie
over zijn leven in handen te nemen. Wat heeft het 2e
jaar PVF nu precies betekend voor UNIE-K?

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) in cijfers
Team zorgvraag als centraal punt voor de aanmelding
en instroom van cliënten
Via het ‘team zorgvraag’ worden alle aanmeldingen
gecentraliseerd en verwerkt. De 2 medewerkers
van het team registreerden in 2018 maar liefst 60
nieuwe aanmeldingen. Veel cliënten beschikten
echter niet (of nog niet) over een persoonsvolgend
budget. Een aantal van hen konden (beperkt)
worden ondersteund via Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp (RTH).
Een uitstroom van 16 cliënten (PVB)
We noteerden 11 overlijdens in 2018. Deze uitstroom
had een serieuze impact op onze zorggebonden
punten. De overlijdens hadden immers betrekking
op cliënten met een zware zorgvraag die permanent
(dag, nacht, weekend) bij ons waren. 5 cliënten met
een beperkt budget (voor dagondersteuning) kozen
ervoor om hun PVB bij een andere zorgaanbieder in
te zetten.
Een instroom van 16 cliënten (PVB)
Er kwamen 16 nieuwe cliënten in UNIE-K met een
individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) van
onbepaalde duur: 7 beschikten over een regulier PVB,
3 hadden een PVB op basis van maatschappelijke
noodzaak, 4 een PVB voor zorgcontinuïteit en 1
cliënt had een PVB omwille van een noodsituatie. Er
werd ook 1 cliënt opgenomen met een convenant
in afwachting van een persoonsvolgend budget.
Daarnaast werden een 7-tal cliënten opgenomen
voor bepaalde duur.

Financiële impact: positief saldo
Het effect van de in- en uitstroom op de totale
zorggebonden punten voor het volledige jaar is
positief en dit voor het tweede jaar op rij. Dit
betekent dat we in 2018 - net als in 2017 - meer zorg
en ondersteuning hebben verleend dan in 2016, aan
de vooravond van de start van de persoonsvolgende
financiering.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
RTH gaat over beperkte, op de handicap afgestemde
ondersteuning in de vorm van begeleiding,
dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig
heeft en niet beschikt over een persoonsvolgend
budget. UNIE-K is erkend als RTH-dienst en bood
in 2018 ondersteuning aan een 30-tal cliënten. We
merken dat de vraag naar RTH toeneemt.
Bewegingen in het zorglandschap
De PVF zorgt voor verschuivingen binnen (en ook
buiten) de sector. Organisaties gaan samenwerken
of fusioneren om beter gewapend te zijn tegen
de nieuwe uitdagingen. UNIE-K startte in 2018
meerdere trajecten op met andere vergunde
zorgaanbieders om na te gaan of samenwerking
een meerwaarde kan betekenen voor organisatie én
cliënten.

ORGANISATIEVORM

Naar een vernieuwde organisatievorm
‘Le nouveau UNIE-K est arrivé’
UNIE-K heeft zich de afgelopen jaren grondig
voorbereid op de invoering van de persoonsvolgende
financiering. In het strategisch beleidsplan 20162018 werd gewerkt rond drie speerpunten:
dialooggestuurde zorg/ondersteuning, een activerend
medewerkersbeleid en een innovatieve organisatie.
Hier zoomen we dieper in op speerpunt 3: ‘samen
op weg naar een vernieuwde organisatievorm’. Met
‘samen’ geven we aan dat iedereen die in die zorg een
rol vervult, actief werd betrokken bij het traject.
Het theoretisch verhaal ligt nu achter ons. Op 7 januari 2019 namen we een ‘innovatieve start’ met de
concrete uitwerking ervan. Onze sleutelwoorden zijn bepalend voor de keuzes die we maakten.
De cliënt staat centraal. We willen zijn vraag beantwoorden vanuit ‘denken in mogelijkheden’. Alle expertise
die daarvoor nodig is, wordt in een kernteam rond de cliënt samengebracht. De interdisciplinaire werking
(‘samen samenwerken’) garandeert de geïntegreerde aanpak met diverse disciplines. Daarbij hebben we oog
voor wat beter kan en/of moet (‘durf in vraag stellen’) én het mandaat om het ook uit te proberen (‘denken
én doen’).
Nu de cliënt zelf het budget krijgt dat hij nodig en gevraagd
heeft (zorg-op-maat), is het voor UNIE-K van cruciaal belang
om zo dicht, zo vlug en zo goed mogelijk in te spelen op die
vraag (klantgerichtheid). Zo komen we bij een vorm van ‘samen
samenwerken’ die volgens ons nog méér zal bijdragen aan de
levenskwaliteit van wie op de ondersteuning van UNIE-K beroep
wil doen.
Wat is dan die innovatieve manier van werken en waar zal die
nu echt het verschil maken? Het vertrekpunt is de individuele
vraagstelling van iedere cliënt. Alle expertise die nodig is om die
vraag te kunnen beantwoorden, wordt bij de cliënt gebracht.
De juiste experten werken daarbij interdisciplinair samen. Ook al heeft iedere vraag een uniek karakter, toch
zijn er voldoende ‘gemene delers’ (zorgaccenten). Op basis daarvan kan expertise gericht worden ‘gegroepeerd’
in kernteams en units.
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Vanuit die match ‘leefgroep-kernteam’ is UNIE-K opnieuw van
onderuit opgebouwd. We verlaten de historische opdeling
tussen Ons Erf, De Waaiberg en ’t Venster en komen uit bij 6
units van ongeveer gelijke grootte. Iedere unit clustert 3 tot 6
kernteams die elk op een geïntegreerde, interdisciplinaire manier
samenwerken rond de cliënten van eenzelfde woning. Van de
6 units behoren er 4 tot de regio Brugge, allen gesitueerd in
Ons Erf. De 2 units van de regio Mid-West zijn verdeeld over 2
locaties: ’t Venster en De Waaiberg.
De afgelopen twee jaar hebben we een heel intens proces
doorlopen. Veranderingen gaan immers gepaard met stress en
onzekerheid. Toch probeerde elke medewerker constructief mee
te bouwen aan de ingeslagen weg. Nu zijn we eindelijk zover! Zelforganiserende teams zullen vanaf 2019
meer eigen initiatief kunnen nemen, niet gehinderd door (ongewild) belemmerende structuren of systemen.
Daardoor zal elke medewerker onze cliënten met nog meer goesting en gedrevenheid de ondersteuning
kunnen geven die zij verdienen.
Het is voor ons een nieuwe weg, die soms wat onwennig en nog niet vertrouwd aanvoelt. Met onze
sleutelwoorden als leidraad zetten we echter al heel wat stappen in de juiste richting. Samen samenwerken,
denken in mogelijkheden, denken én doen, durven in vraag stellen, met de cliënt die telkens centraal staat:
het zijn geen holle begrippen in het UNIE-K van de toekomst!

Wist je dat...
... de cliënten in Ons Erf een auto ter beschikking hebben waarin ze zich kunnen uitleven in imitatiespel?
De zogenoemde INLEEFAUTO werd ook van de nodige elektriciteit voorzien zodat onder meer de
radio, knipperlichten, ruitenwissers en ramen kunnen worden bediend.

BOUWEN AAN UNIE-K

Na de belangrijke nieuwbouw- en renovatiewerken in de periode 20092014 wordt het ‘masterplan Ons Erf’ verdergezet. Zo zal onze infrastructuur
ook in de toekomst aangepast blijven aan de hedendaagse eisen op het
vlak van wooncomfort bij de opvang van mensen met een beperking.

Aannemers opnieuw aan de slag in Ons Erf (Brugge)
Ingrijpende verbouwing Woning 11
en renovatie van het therapiebad
In augustus werd gestart met de renovatie van Woning 11 en
het therapiebad. Woning 11, een woning voor cliënten met
een visuele beperking, wordt grondig verbouwd en uitgebreid.
Hierdoor zullen we voor die doelgroep een belangrijke
comfortverbetering kunnen realiseren (individuele kamers,
aangepaste badkamer, ruime leefruimte, herkenbare en
veilige structuren). Deze werken zouden eind 2019 moeten
zijn afgerond.
In augustus 2019 hopen we ons therapiebad te kunnen
heropenen. Dit moest dringend worden gerenoveerd om
tegemoet te komen aan hedendaagse comforteisen en in
functie van de geldende VLAREM-normen. Daarnaast wordt
ook de centrale stookplaats op de tweede verdieping van het
centraal gebouw vernieuwd.
Als deze projecten zijn afgewerkt, is het de bedoeling om de
verouderde paviljoenen te vervangen door nieuwbouw.
De uitbreiding van de bestaande parking van Ons Erf werd
in 2018 nagenoeg afgerond. De parking werd bovendien
volledig afgescheiden van de rest van het domein, waardoor
hij ook niet langer toegankelijk is voor bewoners die zich vrij op
het domein kunnen bewegen. Er werd ook camerabewaking
voorzien.

Wist je dat...
... ook onze eigen technische dienst diverse werken uitvoerde in de drie locaties? Dat ging van
omvangrijke schilderwerken en het creëren van extra verblijfsruimtes tot het vervangen van de binnenen buitenverlichting. Zelfs het kunstwerk van ’t Venster kreeg een nieuwe laag verf.

BOUWEN AAN UNIE-K

Magdalenahoeve wordt centrum
voor hippotherapie
Eind augustus begon bouwbedrijf Himpe uit Loppem met
de verbouwing van de Magdalenahoeve. Het domein - dat
grenst aan Ons Erf - krijgt zo de verdiende herwaardering.
Dat we de oude hoeve verbouwen tot centrum voor
hippotherapie is geen toeval. Al 20 jaar is aangepast
paardrijden en de specifieke beleving ervan een van de
belangrijke pijlers in het dagbestedingsaanbod van Ons Erf.
Zo worden er dagelijks huifbed- en zadelritten begeleid, net
als huifkarritten. Het vele groen, de wisselende omgeving,
de buitenlucht en het ritmisch stappen van de paarden
zorgt voor een deugddoende ontspanning.
Met het project Magdalenahoeve wil UNIE-K in Ons Erf
deze vorm van dagbesteding en dienstverlening verder
uitbreiden en verbeteren, zowel voor interne als externe
cliënten. Er wordt een grote manège gebouwd en de
bestaande gebouwen worden ingrijpend gerenoveerd. De
manège bevat een ruime binnenpiste zodat het paardrijden
in de toekomst ook bij minder goede weersomstandigheden
kan doorgaan. We hopen de vernieuwde site eind 2019 in
gebruik te kunnen nemen.
In de toekomst zal de site ook worden opengesteld voor
fietsers. Met de uitbreiding van de ‘Groene Gordel’fietsroute in de zuidrand van Brugge legde de Provincie
West-Vlaanderen in 2018 een fietspad aan. Dat passeert
langs Ons Erf en verbindt de Magdalenahoeve met de
Koning Albert I-laan en het Tillegembos.

MARKANTE PROJECTEN

Markante projecten, met de steun van…
De activiteiten van Ons Erf, De Waaiberg en ’t Venster worden hoofdzakelijk gefinancierd met het
persoonsvolgend budget van onze bewoners en met middelen van de Vlaamse overheid (VAPH). Om ook
innoverende projecten te kunnen opzetten voor onze bewoners doen we een beroep op aanvullende
financiering in de vorm van steun en sponsoring. Zo helpen onze sponsors mee de droom waarmaken van
heel wat mensen met een beperking.
Dankzij hen hebben we in 2018 alvast de volgende projecten kunnen realiseren:

AANLEGGEN VAN EEN
BELEVINGSTUIN (’T VENSTER)

AANLEGGEN VAN EEN
BELEVINGSTUIN (’T VENSTER)

Wist je dat...

INRICHTEN VAN EEN HERDENKINGSHOEK
EN MONUMENT (DE WAAIBERG)

... onze buren van het hotel-restaurant
Weinebrugge een actie hebben opgezet
ten voordele van Ons Erf? In het kader
van ‘De Warmste Week’ werd 13.118,50
euro opgehaald! Met dit mooi bedrag
zullen elektrische rolstoelfietsen worden
aangekocht.

MARKANTE PROJECTEN

AANKOOP VAN EEN TOVERTAFEL (ONS ERF)
De ‘tovertafel’ is een klein bedieningsapparaat
waarmee je kleurrijke figuren en spellen kan
projecteren op gelijk welke tafel. Hierop kan dan
worden gereageerd met hand- en armbewegingen.
Zo wordt de bewoner zowel tot beweging als tot
samenspel gestimuleerd.

HIPPOTHERAPIE (ONS ERF)
Ondersteuning voor de hippotherapie en de aankoop
van twee therapiepaarden.

Heb je ook interesse om projecten
voor onze bewoners te steunen?
Neem dan contact op met Leo De Smet, stafmedewerker. Je kan Leo contacteren
via leo.desmet@uniek.org of 0497 28 18 37

MEDEWERKERS

Activiteiten voor medewerkers
Dag van de UNIE-Ke medewerker
Op de dag van de UNIE-Ke medewerker worden alle medewerkers collectief
bedankt voor hun inzet. Er wordt telkens een interessante spreker uitgenodigd.
De vormingssessie ’s morgens wordt voorafgegaan door een ontbijtbuffet,
terwijl de namiddagsessie wordt gevolgd door een dessertbuffet. Deze keer
mochten we Jef Staes verwelkomen. Hij sprak voor 291 medewerkers over
‘Organisaties op zoek naar een nieuw evenwicht’, een thema dat aansluiting
vindt bij de introductie van de nieuwe organisatievorm in UNIE-K.
Workshops gezond leven + vitacheck
Organisaties ervaren meer en meer dat investeren in de gezondheid van
medewerkers rendeert. Het creëert een positieve dynamiek en zorgt voor vitale
en geëngageerde medewerkers. Bovendien biedt een gezonde bedrijfscultuur
de opstap naar een grotere aanwezigheid op de werkvloer. 83 medewerkers
namen deel aan de VITACHECK. Die meet de fysieke paraatheid. Parameters
als lichaamssamenstelling, lenigheid (RSI), kracht, stabiliteit en uithouding
worden voor elk individu in kaart gebracht.
56 medewerkers namen deel aan de workshop ‘GEZONDE KEUZES’. In een interactieve infosessie werd
dieper ingegaan op het belang van een gezonde levens- en werkstijl. Het maken van ‘gezonde keuzes’ wordt
gezien als een combinatie van gezonde voeding, beweging en ontspanning.
Welzijnsbevraging
Voor UNIE-K staan tevreden en betrokken medewerkers centraal. Hierbij hoort eveneens een veilige, gezonde
en aangename werkomgeving. In overleg met de werknemersorganisaties hebben we een welzijnsbevraging
georganiseerd, met als doel:
•

voldoen aan het wettelijk kader rond de psychosociale risico’s op het werk

•

een nulmeting te hebben voor de start van de vernieuwde organisatievorm

•

weten hoe het gesteld is met het welzijn van onze medewerkers

De bevraging peilde naar de 5 A’s (arbeidsinhoud, arbeidsrelaties, arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden,
arbeidsomstandigheden), stress, loyaliteit en betrokkenheid, grensoverschrijdend gedrag en de
innovatiegebonden thema’s. De bevraging gebeurde in de periode november-december 2018 in samenwerking
met Liantis. We haalden een zeer goede responsgraad van 83%. De resultaten zullen in het voorjaar van 2019
gekend zijn.

MEDEWERKERS

Eind 2018 werkten bij UNIE-K
535 medewerkers, waarvan 229
voltijds en 306 deeltijds.

UNIE-K en haar medewerkers
Genderverdeling
OE

DW

TV

Overkoepelend

Totaal

Man

51

17

5

26

99

Vrouw

287

82

47

20

436

Totaal

338

99

52

46

535

Percentage Man

15,09%

17,17%

9,62%

56,52%

18,06%

Percentage Vrouw

84,91%

82,83%

90,38%

43,48%

81,94%

Leeftijdsverdeling (in aantallen)

Gemiddelde leeftijd

Totaal
(in aantallen)

Totaal
(in percentages)

< 25

43

8,04%

OE

42,65

25-34

119

22,24%

DW

40,37

35-44

109

20,37%

TV

42,58

45-49

63

11,78%

Overkoepelend

49,80

50-54

90

16,82%

Totaal

42,70

> 55

111

20,75%

535

100%

Gemiddelde
leeftijd

Wist je dat...
... in 2018 in totaal 5.825 uren werden gespendeerd aan vorming en opleiding? Deze leermomenten
bevatten zowel interne als externe opleidingen, introductiemomenten voor nieuwe medewerkers en
een toenemend aantal uur werkplekleren.

COMMUNICATIE

Aandacht voor interne en externe communicatie
Onze sector is in volle verandering. De invoering van een nieuwe financieringsvorm, in combinatie met
alternatieve manieren van organiseren, heeft een belangrijke impact op alle stakeholders. Daarom besteden
we veel aandacht aan zorgvuldige communicatie: om te informeren, te verbinden, betrokkenheid te stimuleren,
te werven, …
In 2018 maakten we werk van:
•

de creatie van een Facebookpagina waarop minstens elke week vers nieuws wordt gepost:
www.facebook.com/vzwUNIEK/

•

diverse nieuwe brochures: over Ons Erf, De Waaiberg en ’t Venster en over onze Dienst Inclusief Wonen
(DIW). Je kunt ze downloaden op onze website (‘In de kijker – publicaties’)

•

de redactie van nieuwsbrieven voor verschillende doelgroepen: cliënten/sociaal netwerk (maandelijks),
medewerkers/vrijwilligers (1x per kwartaal), verwijzers (1x per kwartaal), scholen en stagiairs (2x per
academiejaar) en algemene relaties en contacten (2x per jaar)

UNIE-K, zorg en ondersteuning
voor volwassenen met een
meervoudige beperking.

UNIE-K, zorg en ondersteuning
voor volwassenen met een
meervoudige beperking.

- zorg op jouw maat en tempo -

- zorg op jouw maat en tempo -

DIENST INCLUSIEF WONEN (DIW)

UNIE-K, zorg en ondersteuning
voor volwassenen met een
meervoudige beperking.

- zorg op jouw maat en tempo -

UNIE-K, zorg en ondersteuning
voor volwassenen met een
meervoudige beperking.

- zorg op jouw maat en tempo -

Welkom in “de waaiberg”

Welkom in “ ‘t venster ”

Welkom in “Ons Erf”

De Waaiberg ligt op de flank van een heuvel in een mooie en groene omgeving in Gits (Hooglede).
Onze moderne infrastructuur – met ruime en aangepaste éénpersoonskamers –
biedt ruimte aan een 50-tal bewoners. We vinden het belangrijk dat je je als cliënt thuis voelt in De Waaiberg,
gepaste en deskundige zorg krijgt en kunt deelnemen aan actieve en gevarieerde tijdsbesteding.

‘t Venster ligt in een rustige woonwijk in Emelgem (Izegem), naast een recent aangelegd bos.
Doordat de wandelpaden in het bos verhard zijn, kan elke bewoner of bezoeker maximaal genieten van de natuur,
ook wie minder mobiel is of gebruik maakt van een rolstoel.

Ons Erf is gevestigd in een mooie, groene parkomgeving aan de rand van Brugge.
De voorziening is vlot bereikbaar en ligt vlakbij de autosnelweg en de belangrijkste invalswegen.
Er zijn ruime en gratis parkeermogelijkheden.

Wist je dat...
... ’t Venster opnieuw het Smiley label behaalde? De Smiley garandeert
de bewoner dat de voedselveiligheid en hygiëne strikt wordt nageleefd.

COMMUNICATIE

Wist je dat de algemene vergadering van
FOVIG (Federatie van Ouderverenigingen
en Gebruikersraden in voorzieningen voor
personen met een handicap) in de maand
maart in Ons Erf plaatsvond? 45 families
maakten zo kennis met onze organisatie.

Omwille van het traject ‘samen op weg naar een vernieuwde organisatievorm’ moesten we ook met onze
interne communicatie een versnelling hoger schakelen.
Voor de medewerkers
Het hele veranderingsproces is voorbereid en
uitgewerkt met de medewerkers van UNIE-K. In
totaal hebben een 100-tal medewerkers actief de
verandering mee vormgegeven via verschillende
werkgroepen:
•

een centraal innovatieteam

•

twee regionale innovatieteams (Midwest en Brugge)

•

een werkgroep ‘goesting’

•

een werkgroep ‘kernteam structuur’

•

een werkgroep ‘teamontwikkeling’

•

een werkgroep ‘communicatie en overleg’

Uiteindelijk werden alle medewerkers op het
einde van het jaar uitgenodigd naar één van de 7
personeelsvergaderingen op de diverse locaties. Die
bijeenkomsten draaiden uiteraard rond 1 centraal
thema: de uitrol van de vernieuwde organisatievorm
vanaf 7 januari 2019.
Ook de leidinggevenden werden ondergedompeld in het nieuwe werken om de verandering voor te bereiden.
Voor de cliënten en/of hun sociaal netwerk
Met het oog op de implementatie van de vernieuwde
organisatievorm werden ook de cliënten en/of
hun sociaal netwerk uitvoerig geïnformeerd op
informatievergaderingen die in de drie locaties van
UNIE-K werden georganiseerd.

VERHALEN VAN MENSEN EN DIEREN

Opendeurdagen
Op drie verschillende tijdstippen vond in elk van de drie locaties van UNIE-K een opendeurdag plaats. Meteen
een gelegenheid om ons ondersteuningsaanbod en onze infrastructuur aan een ruim publiek voor te stellen.
De Waaiberg beet de spits af op 4 maart, ’t Venster volgde op 3 juni en Ons Erf sloot het drieluik af op 16
september. In totaal telden we zowat 700 bezoekers.

De Waaiberg

‘t Venster

Ons Erf

Vrijwilligers bedankt!
Op 17 april werden de vrijwilligers van de 3 voorzieningen van UNIE-K
in ’t Venster verwelkomd voor een leuke ontmoetingsactiviteit. Divers
samengestelde groepjes namen deel aan de ‘Unieke Quiz’, waarbij ze
konden ervaren wat het betekent om visuele, auditieve of slikproblemen
te hebben. Ook hun kennis over UNIE-K werd even getest. De geslaagde
namiddag werd afgesloten met koffie en taart. En we beseffen het maar al
te goed: ‘vrijwilligers, wuk zoen wieder doen zonder gieder!’

Clinidogs: een glimlach door de knuffel van een hond, daar draait het om!
Clinidogs is een nog jonge vrijwilligersvereniging met een groot hart
voor het sociale welzijn in de zorgsector. Samen met hun hond zorgen
de vrijwilligers voor intense momenten van geluk en genegenheid bij
bewoners van diverse organisaties (ouderenzorg, personen met een
beperking,…). Ze zijn ook regelmatig te gast in UNIE-K.

VERHALEN VAN MENSEN EN DIEREN

Nieuw leven op de boerderij
Er werden 4 nieuwe paarden in huis gehaald, onder meer dankzij de
steun van een aantal sponsors. Na enkele maanden bleek één van
de aangekochte paarden drachtig te zijn. Merry Conrad beviel op 14
september 2018. Na een kleine wedstrijd kreeg het kersvers veulen de
naam ‘Caramel’ mee.
Een zomer om niet te vergeten!
De zomer van 2018 zullen we niet vlug vergeten. De vakantieperiode werd ingezet met een extra zonnige
editie van Rock voor Specials, gevolgd door een aantal weken ‘Rode Duivels-gekte’, ook in UNIE-K. De mooie
zomerdagen nadien zorgden ook voor veel leuke buitenactiviteiten. Verschillende woningen zetten hun beste
beentje voor en organiseerden een lekkere barbecue voor hun bewoners. Hier en daar werd een vakantieweek
georganiseerd met extra individuele aandacht. Er werd uiteraard veel gewandeld en naar zee getrokken en er
stonden ook heel wat daguitstappen op het programma. Het was buiten-gewoon! Hoogtepunten waren onder
meer Jardin UNIQUE (5 juni) en het Festival Boutique UNIE-K (23 augustus). Tijdens ‘Jardin UNIQUE’ werd
Ons Erf omgetoverd tot een openluchtcircus, met gezellig entertainment, versnaperingen en een surprise act.
Tijdens het festival ‘Boutique UNIE-K’ stond, ook in Ons Erf, muziek, dans en entertainment centraal. Hierbij
enkele sfeerbeelden:

Herdenkingen
In de drie locaties van
UNIE-K huldigen we de
traditie om elk jaar rond
Allerheiligen de overleden
bewoners te herdenken.

Team zorgvraag vertelt je graag meer over de mogelijkheden.
Contacteer Larisa Sioen of Lucie Swaenepoel:
via mail naar zorgvraag@uniek.org of telefonisch via 050 40 69 79
Chartreuseweg 53, 8200 Brugge

Lay-out:
Eindredactie: Stef Dehullu
www.deduivenvangerard.be

www.uniek.org

