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Voorwoord

Met deze fotoreportage, 
gebundeld in ‘t UNIE-Kje, 
willen we het feestjaar 2016 
nog eens extra in de verf zetten.

Cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers, ... 
genoten doorheen het jaar van unieke 
feestactiviteiten die de dynamiek van onze 
organisatie uitstralen.

Geniet mee, beste lezer, van al dat moois!

Karel Braet,
Algemeen directeur

2016 … een feestjaar met grote F

35 jaar De Waaiberg

30 jaar Ons Erf

20 jaar ’t Venster

Samen, 85 jaar ondersteuning aan personen met een beperking

Meer dan 320 cliënten

550 medewerkers

160 vrijwilligers

        2016 werd ingezet met de traditionele Nieuwjaarsreceptie
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Symposium 5 maart 2016

‘persoonsvolgende fi nanciering en wat dit betekent voor jou als 
(toekomstige) cliënt’

Sprekers: Bernadette Rutjes en Jeroen De Weerdt
88 deelnemers

Symposium 5 maart 2016

          ‘Slimmer worden          om ook morgen UIT TE BLINKEN IN ZORG
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           17 mei 2016
          EEN ruime groep vrijwilligers beleefde een zonnige UNIE-Ke dag te Brugge
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           Openluchtcinema in De Waaiberg op een zwoele zomerse avond           24 augustus 2016
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           18 september 2016
           Ons Erf hield de deuren wagenwijd open
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           met stand-up comedians Kamal Kharmach en David Galle           De medewerkers konden genieten van een exclusieve comedy night           19 september 2016
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De medewerkers konden genieten van een exclusieve comedy night met stand-up comedians Kamal Kharmach en David Galle
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           22 september 2016

           FUN-IE-K leverde de gepaste ingrediënten voor pret en plezier           3 dagen later konden de cliënten van UNIE-K hun plezier niet op…
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         24 september 2016
          En op zaterdagavond volgde een spetterend personeelsfeest
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Symposium 18 november 2016

‘welzijnsgericht ondernemen… 
de uitdaging voor de komende jaren’

Sprekers: 
Hendrik Delaruelle en Arnoud Raskin

100 deelnemers

Symposium 18 november 2016

          ‘Slimmer worden          om ook morgen UIT TE BLINKEN IN ZORG
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