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Intro

 Voorwoord

Wie het schoentje past …

Het thema dat de werking van ‘t Zwart Goor in 
2020 zal kleuren is solidariteit, een begrip met 
vele betekenissen. Voor ons verwijst solidair zijn 
naar het samen zorgen voor elkaar, met speciale 
aandacht voor de meer kwetsbaren. Geven en 
nemen, water in de wijn doen en begrip voor 
elkaar zijn cruciaal om samen verder te komen dan 
we alleen zouden kunnen bereiken. Met andere 
woorden, solidariteit steunt op elkaar kennen en 
begrijpen. 

Het is dus belangrijk om figuurlijk in de schoenen 
van de ander te willen en kunnen staan. Dat is 
niet altijd even comfortabel. De ene keer gaan de 
schoenen knellen omdat ze wat klein zijn. Als ze 
wat te groot zijn moeten we gaan schuifelen als 
we willen stappen. 

In ’t Zwart Goor gaan we deze 
evenwichtsoefening in 2020 bewust en 
georganiseerd doen. In Kempense bescheidenheid 
gaan we niet naast onze schoenen lopen, maar 
wel eens in elkaars schoeisel staan. We willen 
ons immers wel eens bewust, en nog meer dan 
anders, in elkaar verplaatsen. Het startschot voor 
deze ervaring hebben we ondertussen al gegeven.

Zwart Goor Tussendoor volgt de solidariteits-
beleving op de voet en zal regelmatig verslag 
uitbrengen. We zijn niet alleen bezig met onze 
schoenen te wisselen, maar blijven ondertussen 
de gewone werking verder zetten. Ook hierover 
blijven we uiteraard verslag uitbrengen. In dit 
nummer zetten we onze gekleurde bril weer op 
en bieden we een doorsnede van het dagelijkse 
leven in ’t Zwart Goor. Music For Life, feest en een 
blik op de toekomst kunnen daarin niet ontbreken. 

Voor onze vrijwilligers en hun inspanningen 
voorzien we een welverdiende plaats. Om 
de nieuwsgierigheid te prikkelen toch al even 
meegeven dat in het volgende nummer muziek en 
verhalen een speciale plaats krijgen. Dat bewaren 
we echter als verrassing voor het volgende 
nummer. 

We wensen je ondertussen weer veel leesplezier. 

Paul Maes



"Warm Voor Muziek – 27OTR"

“Enkele weken geleden ontstond het idee om een actie te organiseren voor De Warmste Week genaamd 'Warm 
Voor Muziek'. We kozen voor 't Zwart Goor, omdat de moeder van onze fotograaf bij jullie werkt en omdat we 
enorm veel respect hebben voor wat jullie doen. De muzikale productie startte op woensdag 13 november. En-
kele dagen later kwamen alle 19 zangers enmuzikanten langs om hun deel in te zingen. De week erna klopten 
we aan bij vrienden en familie en verzamelden we een 24-tal kerstbomen, klaar om opgesteld te worden in 
de sporthal van Basisschool Spijker te Hoogstraten. Op zaterdag 23 november was het tijd om de videoclip in 
te blikken. Gelukkig was ons "decor" net op tijd afgeraakt dankzij een aantal extra helpende handen. De sfeer 
zat goed; alle zangers, muzikanten, vrienden en crew hadden het naar hun zin. De eerste takes waren "braaf-
jes" maar al snel ontstond er een ludiek stro-gevecht. Rond 14u kwamen enkele "filmsterren" van 't Zwart Goor 

op bezoek voor een kijkje achter de schermen. Maar 
daar bleef het niet bij, al snel werden ze als zelfzekere 
actrices in de spotlight geplaatst. Alles verliep vlot en 
zoals gedacht vloog de tijd voorbij. Enkele (slapeloze) 
nachten later (owv de montage deadlines) besloten 
we het eindresultaat aan onze, intussen, vrienden 
van 't Zwart Goor te laten zien. Ze waren enthousiast 
en heel erg blij. We zetten dit project op, omdat we 
willen dat ook mensen met een beperking meer van 
muziek moeten kunnen genieten. Daarom zullen alle 
inkomsten (800! Euro) die deze video gegeneerd heeft 
(sponsorinkomsten, YouTube-inkomsten, vrije gif-
ten,...) rechtstreeks naar 't Zwart Goor gaan.”
Benieuwd naar het resultaat? Neem snel een kijkje via 
deze link:  
https://www.27ontheroad.com/de-warmste-week
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"We fleuren je op met Fleurop"
Een actie van Fleurop-Interflora.  Van 25/11 tot 24/12 verkochten zij 
een "warmste week boeketje" op hun website www.fleurop.be. 
Per verkocht warmste week boeket ging er €2 naar ’t Zwart Goor, 
met een mooie 168 euro als resultaat.

Music For Life
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, de bekende Warmste Week van 
Studio Brussel. Toch komen we er hier graag even op terug, want ook dit 
jaar waren er weer verschillende acties ten voordele van ’t Zwart Goor. 
Van alle cliënten, medewerkers, directie en vrijwilligers van ’t Zwart Goor: 
dank je wel!

Warmste Week



De Gieterij For Life
Een actie van Café de Gieterij in Beerse. “Wij verkochten warme cho-
colademelk, verse soep, hotdogs, tombola, gluhwein, jenevers, verse 
wafels, etc.  Ook hebben wij shirts aangeboden aan de hoogste bie-
der van Wout Van Aert, Philippe Gilbert, RAFC, Red Flames,…”
In totaal leverde deze actie een geweldig bedrag van 3850 euro op. 

Bake For Life
Net als de voorbije jaren trokken medewerkers Nele en Ingrid 
ook deze keer rond met een grote kar gevuld met koekjes, 
cake en andere lekkernijen. De opbrengst (ongeveer 1000 
euro) schenken ze graag aan het belevingspad, een project 
waar ze zelf met veel enthousiasme aan meewerken.
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Warmste week voor ’t Ateljeeke
Een actie van ERA Immo Noord en ICN Development. Tijdens de maand decem-
ber verkochten ze ERA Chocolade. In totaal leverde dat maar liefst 2500 euro op.
“Het ateljeeke werkt al enkele jaren goed samen met ERA Immo Noord om 
mailings uit te sturen. De bewoners doen dit schitterend. Daarom is het de be-
doeling dat we voor de bewoners van het Ateljeeke iets extra kunnen doen.”
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't Zwart Goor (ver)bouwt

Er staan de komende jaren heel wat bouwwerken op de planning in ’t Zwart Goor. Graag geven 
we in Zwart Goor Tussendoor af en toe een update of een beetje meer achtergrond. We beginnen 
deze reeks met een project dat er al een tijdje zit aan te komen: het nieuwe logistiek gebouw.

Logistiek gebouw

Aan de rand van het domein, in de buurt van de keuken en tegenover de Molendreven komt een 
gebouw met verschillende functies. Je zal er o.a. de wasserij en de naaikamer vinden, maar ook de 
volledige technische dienst en de winkel krijgen er onderdak.

Centraliseren van facilitaire diensten aan buitenzijde domein
Een eerste doel van het nieuwe gebouw is het samenbrengen van verschillende diensten, die op dit 
moment nog verspreid zitten over het hele domein. Dan hebben we over de TD, naaikamer, winkel, 
dienst aankoop, schoonmaak, wasserij en de technisch en facilitair directeur. Op die manier kunnen 
we het werk efficiënter organiseren en kunnen de verschillende diensten gemakkelijker samenwer-
ken. 

Ook de locatie is niet toevallig gekozen. Door het logistiek gebouw aan de buitenzijde van het do-
mein te plaatsen, zal er (bijna) geen zwaar verkeer meer op het domein moeten rijden. Er komt een 
aanmeldpunt voor leveringen. Zo weten alle leveranciers meteen waar ze moeten zijn en is er meer 
controle over de geleverde goederen.

vzw Emmaüs
Zwart Goor 1, 2330 MerksplasZwart Goor 1, Merksplas 2330
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Veilig en eenduidig voor gebruikers en leveranciers
Cliënten die in de wasserij/winkel/naaikamer/TD moeten zijn, kunnen steeds dezelfde route 
volgen. Die route is helemaal afgeschermd van het vrachtverkeer aan de andere zijde van het 
gebouw. Zo verhogen we de veiligheid en verkleinen we de kans op eventuele ongevallen. 
Het vrachtverkeer blijft aan de rand van het domein en zal door middel van een rond punt (aan-
gepast voor grote vrachtwagens) het afleverpunt kunnen bereiken en nadien gemakkelijk weer 
wegrijden.

Optimalisatie van ruimtegebruik
Door de verschillende diensten, die nu verspreid zitten, te centraliseren, kunnen we het gebruik 
van de verschillende ruimtes optimaliseren. Plaatsen waar bewoners moeten zijn, worden ge-
groepeerd. Ook de magazijnruimtes worden, waar mogelijk, samengevoegd. Voor activiteiten die 
veel stof of lawaai veroorzaken voorzien we een afgezonderde en geïsoleerde ruimte.

Timing
In december 2019 werd de vergunning afgeleverd. Momenteel zijn de onderhandelingen over de 
realisatieprijs nog lopende en wordt de administratie betreffende de aanbesteding voorbereid. 
Met de boer die de grond nu in gebruik heeft, werd afgesproken dat hij nog een keer maïs kan 
zaaien.
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Solidariteit

Ook dit jaar hebben we met alle diensten en collega’s in ’t Zwart Goor extra aandacht voor een 
bepaald thema. In 2020 is dat thema “solidariteit”. Wat gaan we dan precies doen? Ontdek het 
hieronder (en in de volgende nummers van Zwart Goor Tussendoor).

Solidariteit tussen collega’s en diensten is erg belangrijk. Maar hoe kunnen we elkaar bijstaan en 
helpen, als we niet (of toch onvoldoende) weten wat iedereen hier een hele dag of nacht uit-
spookt. Om daar verandering in te brengen, organiseren we in oktober een heuse “Wisselweek”.   

Nieuw jaarthema: solidariteit

Wisselweek 

Wisselwat?
Tijdens de wisselweek krijgen alle geïnteresseerde 
medewerkers van ’t Zwart Goor de kans om een 
werkdag of shift in de huid te kruipen van een an-
dere Zwart Goor collega. Zo kan bv. een opvoeder/
begeleider eens een keer met eigen ogen zien hoe 
een dag op de personeelsdienst eruitziet. Of ont-
dekt een medewerker domeinonderhoud wat er 
allemaal gebeurt in een verzorgingsgroep. 

In de loop van de volgende weken wordt de op-
roep om deel te nemen gelanceerd. Geïnteresseer-
de medewerkers kunnen dan doorgeven welke 
leefgroep of dienst ze willen ontdekken. Anderzijds 
denkt ook elke leefgroep of dienst ook al eens na 
op welke manier ze hun “nieuwe collega’s” kunnen 
ontvangen. Hopelijk vinden we op die manier voor 
elke deelnemer een geschikte match. Het goede voorbeeld

Om de wisselweek al wat in de kijker te zet-
ten, en natuurlijk ook omdat het een erg leuk 
experiment is, geeft onze directie alvast het 
goede voorbeeld. Zij nemen binnenkort al 
een dag/shift de taken over van een mede-
werker uit een ander departement. 

Algemeen directeur Paul Maes mag de spits 
afbijten. Hij kruipt met veel plezier achter 
het stuur van “het treintje” van de technische 
dienst. Samen met Joël (Pastorij) rijdt hij het 
domein rond om de warmhoudbakken van 
het middageten te verzamelen en naar de 
keuken te brengen. Voor herhaling vatbaar? 
“Zeker, vanuit het treintje krijg je toch een 
heel ander zicht op het domein”, besluit Paul.
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Tijdens de week van de vrijwlliger (29/2 tot 8/3) nemen we ook in ’t Zwart 
Goor graag even de tijd om onze vrijwlligers in de bloemetjes te zetten. 
Op vrijdag 6 maart worden ze uitgenodigd in ’t Koffiepotje voor alweer 
een fijne editie van het vrijwilligersfeest.

Vrijwilligers in 
de bloemetjes

’t Ateljeeke zorgde voor mooie tafelversieringen met een 
knipoog. Want we kunnen het niet genoeg zeggen. Dank 
je wel aan alle vrijwilligers, voor jullie inzet, enthousiasme, 
helpende handen en fijne babbels!

Ook op het vrijwilligersfeest is er natuurlijk 
ruimte voor een gezellige babbel. Bij een lekker 
aperitief of een goeie tas koffie. De hongerige 
magen worden gevuld met een pak friet en een 
stuk koekjestaart.

Heb je zelf interesse om vrijwilliger te worden of heb je graag nog wat meer info? 
Aarzel niet en contacteer ons via zwartgoor.vrijwilligers@emmaus.be 

Op de achterzijde van deze Zwart Goor Tussendoor vind je alvast enkele concrete 
vrijwilligersvragen.
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Gageltak

De Gageltak: een tak waarop het heerlijk zitten is....

Het bestuur van de oud-personeelsvereniging 'De Gageltak' nodigde op 30 januari alle leden weer van 
harte uit in de Kapelhoeve in Turnhout om deel te nemen aan het jaarlijks nieuwjaarsdiner.  De gelegen-
heid bij uitstek om al dan niet kussend onderling de beste wensen uit te delen.  Er waren ... aanwezigen, 
een behoorlijk mooie opkomst.  Vele oud-leerkrachten van het BLO en het BuSO  tekenden, kwiek en 
gezond,nog altijd present, maar ook het aantal 'oudgedienden' van het dienstverleningscentrum stijgt 
gestaag...

Ieder werd verwelkomd met een lekkere aperitief, waarna een gevarieerd warm en koud vis- en vlees-
buffet werd aangeboden, verrijkt met aangepaste wijntjes.  Een keuze aan dessertjes en geurige koffie 
vulden de laatste gaatjes.

Ondanks de culinaire geneugten blijft het belangrijkste element natuurlijk de onderlinge verbroedering 
(of verzustering) waarbij vele memorabele herinneringen, waarbij een aantal jeugdige 'vlegels' uit de 
MPI- populatie dikwijls een belangrijke rol opeisten, terug opgehaald werden. Opmerkelijk is dat ook vele 
aanwezige echtgenoten van oud-personeel aandachtig meeleefden in de vele verhalen...

Kortom: dit nieuwjaarsdiner én de traditionele najaarsbijeenkomst in 't Koffiepotje blijven ideale troeven 
om de verbondenheid tussen de vele Zwart Goor geledingen aan te scherpen.  Sommige ondersteunen-
de diensten (technische diensten, onderhoud, keuken...) durven misschien, ten onrechte, nog niet hele-
maal de stap zetten maar, eenmaal geproefd van het hartelijk en gemoedelijk samenzijn, zal niemand de 
Gageltak nog loslaten!....

Er werd ondertussen ook een nieuw bestuur geko-
zen: May Boermans geeft na enkele gedreven jaren, 
waarvoor onze eeuwige dank, May, de voorzittersha-
mer door aan...- we aarzelen even, want met die 
wetten op de privacy tegenwoordig (!) -... Ria Toelen! 
Onze nieuwbakken voorzitter hield meteen ook een 
speech om enkele veranderingen kort toe te lichten:

"We stellen vandaag een kleine stoelendans voor, 
maar dan eentje waarbij iedereen wel een stoel heeft 
en houdt.  We zetten zelfs een stoel bij voor Chris 
Caers; zij kwam onze ploeg versterken.  May Boer-
mans, al heel wat jaren gedreven voorzitter, gaf haar 
hamer door aan mij maar nam onmiddellijk de kas 
over van Paula Lauryssen.  Paula was de stipte penningmeester die nauwkeurig opvolgde wie zijn lidgeld 
betaalde en zich inschreef voor onze activiteiten.  Paula blijft wel de collega's van het BuSO vertegen-
woordigen in ons team.  Maria Dielis en Paula Mertens worden ons secretariaatsduo.  Ook Meld Gillis en 
Agnes Vermeiren blijven actief in het bestuur.

May, Paula, Maria, Paula, Meld, Agnes en Chris, bedankt voor jullie engagement in onze groep.  Teamwerk 
blijft, ook na onze carrière, een grote troef.  En met de ervaring en de competenties - zo heet dat tegen-
woordig - die we delen, hopen we ook in 2020 te zoeken naar toffe activiteiten voor onze Gageltak."...

Et voilà, meer moet dat niet zijn.  We besluiten graag met deze oproep: Ga je binnenkort met pensioen, 
geef het bestuur a.u.b. een seintje en vervoeg onze ploeg.  Je krijgt alle info toegestuurd.  'De Gageltak': 
altijd op uw gemak !' (sticker op aanvraag te verkrijgen)

Luc Vervliet
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Beukenhof 3 

5 jaar Beukenhof 3
In 2020 bestaat Beukenhof 3, de groep voor observatie, diagnose en 
behandeling, maar liefst 5 jaar. Om dat te vieren zetten ze op 17 januari 
de deuren open. Geïnteresseerde collega's of cliënten waren welkom 
voor een korte rondleiding, een woordje uitleg en een tasje koffie. Naast 
enkele foto's van de opendeurdag, vind je hieronder ook enkele leuke 
cijfers en weetjes over 5 jaar Beukenhof 3.

Wist je dat ...

... we al 56 cliënten hebben opgevangen in B3? 

    (tussen januari 2015 en januari 2020)

... een opname in B3 gemiddeld 211 dagen 

    (= 7 maanden) duurt?

... de verhouding mannen/vrouwen 

    gelijk is aan 40/16 ?
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Net zoals op het domein in Merksplas hebben we hier in 
Zoersel ook een mooi domein waar we regelmatig met 
onze bewoners gaan wandelen en naar de dieren gaan 
kijken. Hier is ook een grotje waar enkele bewoners af en 
toe graag een momentje voor zichzelf nemen.

Een dag in...

Een gloednieuwe rubriek hier in Zwart 
Goor Tussendoor. Om een beter zicht 
te krijgen op onze organisatie en de 
verschillende mensen die hier werken, 
treden we elk nummer even in de 
voetsporen van een andere collega. 
Deze keer is het de beurt aan de 
Handelslei. Collega Laura neemt je graag 
mee op pad.

Een dag in ...

De Handelslei



Omdat we nog best wat cake overhadden, konden 
de bewoners hier de dag er na nog van nagenie-
ten. Normaal eten we in het weekend een chipske 
maar een stukje cake is wel een lekkere afwisse-
ling, zeker in combinatie met een lekker drankje!

Binnenkort houden we een pyjamadag op Han-
delslei. Lekker een hele dag in pyjama rondlopen 
en zelfs begeleiding komt in pyjama werken…! De 
affiches zijn al her en der verspreid over de leef-
groepen zodat niemand zich van dag vergist!

En alsof een hele dag in pyjama rondlopen nog niet gek 
genoeg is, hadden we ook nog een heuse carnavalsfuif 
samen met Amanis. Dansen, verkleden en gek doen! Dat 
kunnen we allemaal goed!

Laura Dries
Handelslei
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Op 6 maart hadden we onze jaarlijkse 
familieavond. De dag ervoor hebben 
we heel veel lekkere spaghettisaus 
gemaakt en cakes gebakken. Op de fa-
milieavond zelf waren er enkele bewo-
ners die het beste van zichzelf gaven 
op de show! We hebben zangers, 
dansers, DJ’s en goochelaars in huis!



Kerst en Sint
De lente is volop in het land en de temperatuur klimt omhoog. 
Toch blikken we hier graag nog even terug naar het einde van 
vorig jaar. In december staan er traditiegetrouw enkele sfeer-
volle activiteiten op het programma in 't Zwart Goor.

Op 5 december werden we vereerd met een bezoek van de 
goedheiligman. Maar liefst 3 hulpsinten trokken het domein in 
Merksplas rond. 

Enkele weken later was het tijd voor de kerstactiviteit. De 
Boeren Van Turnhout zorgden voor de prachtige liedjes en 
achteraf was er nog ruimte voor een lekkere beker chocomelk 
of glühwein.
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In het vorige nummer zag je al enkele foto's van de voor-
bereidingen voor de kerstversiering op het domein. We zijn 
zo blij met het resultaat, o.a. dankzij de hulp van onze vaste 
vrijwlligers van de boerderij, dat we hier toch ook de versie-
ring in volle glorie willen tonen! 

Fotospot



Carnaval

25 februari trokken we met een 200-tal carnaval-
vierders richting Het Molenhof in Ravels. Daar  
zorgde dj Wezz voor een volle dansvloer. Zoals altijd 
was ook de verkiezing van mooist verklede leef-
groep weer erg spannend! 

Bekijk hier de resultaten:

1.De frietjes van McDonald's - Dagcentrum

2.Legoblokjes/legomannetjes - Splingard

3.De Buurtpolitie - Villa 1

Special award voor het best verklede personeelslid: 
Elien van Splingard
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Familienieuws

Op 22 november werd Leon geboren, zoontje van Kane Verhoeven (DLB)

Op 5 december zijn Jeanne en Rozie geboren, dochtertjes van Lien Cleymans

Op 18 december werd Roos Verheyden geboren, dochtertje van Lise Van Staeyen (gelmelstraat) 

Op 24 december werd Lena geboren, dochtertje van Katrien Cools (molendreef 1) 

Op 27 januari 2020 werd Fiene geboren, dochtertje van Leen Ooms (nacht)

Op 5 februari is Stien geboren, dochtertje van Anouk Simons (sociale dienst)

Op 28 november 2019 overleed Jef Roelen, 
grootvader van Ine Roelen (Villa 1)

Op 28 november overleed karel Vorsselmans 
grootvader van Jente Arnouts (gelmelstraat)

Op 1 december overleed Maria Verheyen groot-
moeder van Joke Nijns (afdelingsverantwoor-
delijke)

Op 6 december overleed Lodewyk 'Modest' 
Adriaensen, vader van Herman Adriaensen (be-
woner Villa 3)

Op 9 december overleed Rosa Gijsen, moeder 
van Luc Noeyens (TD)

Op 11 december overleed May Govaers, bewo-
ner van Dennenhof 1

Op 1 januari overleed Anke Heijl schoonmoeder 
van Ilse Verschueren (schoonmaak)

Op 2 januari 2020 overleed Anneke Verrydt, 
grootmoeder van An Ravers (De Hees)

Op 5 januari overleed Julia Lanslots, schoon-
moeder van Monique Lievens (schoonmaak), 
grootmoeder van Tinne Lenaerts (staf), Zjef 
Wynen (vliegende), Evelien Willems (V1) en Tanja 
Verschueren (nacht)

Op 6 januari overleed Maria Van Loon moeder 
van Brigitte Verwimp (schoonmaak)

Op 16 januari overleed Jeanine Van Trier, be-
woonster Dennenhof 2

Op 16 januari 2020 overleed Magda Janssens 
grootmoeder van Yana Orban (B1)

Op 21 januari 2020 overleed Maria Segers, 
grootmoeder van Tessa Dijckmans (Villa 2)

Op 21 januari overleed Jos Schoenmaekers, va-
der van Jorinda Schoenmaekers (nacht)

Op 24 januari 2020 overleed Dimpke Verach-
tert, moeder van Walter Vanreusel (bewoner 
DLB)

Op 26 januari overleed Jan Verboven, vader van 
Greet Verboven.(Dagbesteding Amanis)

Op 5 februari overleed Dolf Hucorne vader van 
Nicole Hucorne (gelmelstraat)

Op 8 februari overleed Roger Vrints, vader van 
Marjan Vrints (Villa 4)

Op 16 februari 2020 overleed Mieke Bevers, 
bewoonster Wilgenhof 2

Op 20 februari overleed Jef Michielsen, over-
grootvader van Charlotte Van Soom (D2)

Proficiat aan de gelukkige ouders

Onze innige deelneming



May Govaers
° 21/01/1944 
+ 10/12/2019

Ga maar mooie ster.
Ik laat je los.

Je bent nu vrij.
Ga maar mooie ster.

Je blijft voor altijd
dicht bij mij.

Jeanine Van Trier
° 28/03/1956 
+ 16/01/2020

Heel ver hiervandaan,
Waar alle sterren staan,

daar zal jij wonen.

Mieke Bevers
° 12/01/1968

+ 16/02/2020

Een leven,
te kort voor deze aarde,

voor altijd herinnerd en van onschatbare 
waarde.
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Familienieuws



1. Mededelingen van de directie

- Een nieuw initiatief: beveiligende opvang 
voor minderjarigen

De laatste jaren hebben de minderjarigen 
terug de weg gevonden naar ’t Zwart Goor. 
Toen de laatste minderjarige in 1996 volwas-
sen werd, leek het hoofdstuk van ‘de kinde-
ren’ definitief afgesloten. We stellen echter 
vast dat er voor bepaalde complexe dossiers 
van minderjarigen weer aan ’t Zwart Goor 
gedacht wordt. Momenteel gaat het nog om 
kleine aantallen die via een persoonsvolgende 
financiering in onze voorziening opgevangen 
worden.

’t Zwart Goor is dan ook ingegaan op een 
oproep van het agentschap Opgroeien om 
een initiatief beveiligende opvang op te star-
ten. Eind december 2019 kregen we bericht 
dat we weerhouden zijn om een project op te 
starten voor 6 jongens (met een verstandelij-
ke beperking of zwakbegaafd) tussen 14 en 25 
jaar.

Voor deze jongeren krijgen we financiering 
voor opvang, verblijf, intensieve en algemene
contextbegeleiding. Het is de bedoeling om 
deze jongeren op te vangen, dikwijls na een 
tijdelijk verblijf in een gemeenschapsinstelling, 
en samen met hun context op weg te gaan 
om hun leven op het spoor te zetten.

De financiering komt niet vanuit ons ver-
trouwde Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap, maar vanuit het nieuwe 
Agentschap Opgroeien. De opstartdatum 
van het nieuwe project is 2022. Tegen die tijd 
moet het project inhoudelijk voorbereid zijn 
en moet een nieuwbouw gerealiseerd wor-
den op het domein. 

Naast de voorbereiding van de bouwwerken 
wordt een werkgroep samengesteld om de 
inhoudelijke uitwerking op te nemen. Omdat 
het gaat om een nieuwe opvangvorm, zal er 

frequent overleg zijn met de andere projecten 
in Vlaanderen. Bovendien is het de bedoeling 
dat er een zeer nauwe samenwerking zal 
zijn met de andere projecten in de provincie 
Antwerpen.

- Update bouwwerken:

o Nieuwbouw dagcentrum: we wachten op 
beslissing van VIPA.
o Uitbreiding De Hees: VIPA-subsidie goedge-
keurd. Project kan starten.
o Aanbouw medische dienst: omgevingsver-
gunning is goedgekeurd en we kunnen er dit 
jaar aan beginnen.
o Klimop 2: fase 1 (5 kamers) is ondertussen 
gerealiseerd. De bouwvergunning voor fase 2 
(5 kamers) is onlangs ontvangen. Project kan 
starten.
o Nieuwbouw logistiek gebouw: vergunning 
is in december 2019 ontvangen. Project kan
starten.
o Gelmelstraat: er worden 4 bijkomende ka-
mers gecreëerd door de verhuurder. 
o Nieuwbouw beveiligende opvang 6 kamers
o Ateljeeke en vervanging Wilgenhoven zit-
ten in de fase van opmaak plan van eisen.
o Riolering: i.h.k.v. de verplichte gescheiden 
riolering en aanleg fietspad Stwg op Weelde.
Voorlopig nog geen definitieve timing bekend.

Er wordt een werkgroep “Bouwen aan zorg” 
opgestart, die zich bezighoudt met de inhou-
delijke uitwerking van de nieuwe bouwpro-
jecten die op de planning staan. Vanuit de 
gebruikersraad tonen Pierre Goetbloet, Mari-
an Gios en François De Beuckelaer interesse 
om aan te sluiten bij de werkgroep.

- In het kader van correctiefase 2 moeten ook 
de IDO’s van alle cliënten aangepast worden. 
Dat zou voor eind maart moeten gebeuren. 

2. Begroting 2020
Niettegenstaande de opstart van correctie-
fase 2 én de daling van het percentage voor 
organisatie gebonden middelen voorzien we 

Nieuws uit de gebruikersraad van 3 februari 2020
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Gebruikersraad



toch een positief resultaat van 642.360 euro, 
wat ruim hoger ligt dan de vooropgestelde 
Emmaüs norm.

Het effect van correctiefase 2 voor 2020 is 
“verwaarloosbaar” en de daling van de or-
ganisatie gebonden middelen in 2020 wordt 
ruimschoots gecompenseerd door een stij-
ging van de zorg gebonden PVB punten en 
een stijging van andere financieringsbronnen 
zoals :
- PVB cash
- Direct gefinancierde ondersteuning
- Intersectoraal zorgnetwerk provincie  
 Antwerpen
- Persoonsvolgende convenanten en
- RTH.
Daarenboven zijn er belangrijke positieve af-
wijkingen t.o.v. de begroting 2019 m.b.t. :
- Persoonlijke bijdragen en woon- en  
 leefkosten
- De ALF financiering
- Daling bijdrage A en
- Effecten inzake afschrijvingen, kapi-
taalsubsidies en voorzieningen.
Een belangrijke negatieve afwijking die de 
volgende jaren de nodige aandacht vergt 
betreft de (onder) financiering van de wedde-
supplementen.

Er moet eveneens aandacht besteed worden 
aan de verdere verlaging van de beschikbare 
organisatie gebonden middelen in 2021 en 
vanaf 2022 telkens (in euro uitgedrukt) een 
supplementair bedrag van +/- 260.000 euro.
Om dit effect zoveel mogelijk te neutraliseren 
is, op basis van het financieel meerjarenplan, 
beslist om nu reeds extra besparingsmaat-
regelen te nemen die ingaan vanaf 2021 voor 
een bedrag van 220.000 euro.

3. Financieel meerjarenplan
Marc Van Olmen geeft tekst en uitleg bij de 
nieuwe versie van het financieel meerjaren-
plan. Om aan de vraag naar aangepaste op-
vang binnen DVC ’t Zwart Goor op korte en 
middellange termijn te kunnen voldoen en om 
een antwoord te bieden aan de zorginhou-
delijke evoluties, zijn aanpassing, uitbreiding 
en vernieuwing van de infrastructuur nood-
zakelijk. Ook werkings- en energie-efficiën-
tie zijn meer dan wenselijk. De voorgestelde 

projecten in het strategisch meerjarenplan 
zijn inhoudelijk noodzakelijk en de financiële 
analyse wijst uit dat er geen tegenindicaties 
zijn vanuit de financiële meerjarenplanning. 
Om een volledig overzicht van het plan te 
schetsen, zouden we veel meer dan enkele 
pagina’s nodig hebben. Maar zodra er nieuws 
is over een van de projecten, lees je het na-
tuurlijk in een volgende editie van Zwart Goor 
Tussendoor.

4. Ervaringen i.v.m. omschakeling bewind-
voering

De leden van de gebruikersraad wisselen er-
varingen uit i.v.m. de omschakeling van ver-
lengde minderjarigheid naar bewindvoering. 
Al snel blijkt dat de ervaringen met het vre-
degerecht sterk kunnen verschillen en dat we 
moeilijk kunnen vergelijken, aangezien elke 
situatie verschillend is.
 

5. Afspraken met ziekenfondsen, dokters, 
apotheek

Marc Van Olmen geeft meer uitleg bij de vraag 
van de gebruikersraad over afspraken tussen 
’t Zwart Goor en de ziekenfondsen, dokters, 
apotheek,… Afhankelijk van verschillende 
factoren kan het gebeuren dat een bepaalde 
tussenkomst van bv. een ziekenfonds op de 
rekening van ’t Zwart Goor gestort wordt. In 
dat geval zal ’t Zwart Goor het betreffende 
bedrag steeds verrekenen met de eerstvol-
gende factuur van de betrokken cliënt. 

6. Parking kerstwandelingen
Verschillende medewerkers en cliënten 
gaven aan dat de jaarlijkse kerstwandelin-
gen op sommige drukke dagen ook heel wat 
parkeeroverlast met zich meebrengen. We 
nemen deze opmerkingen mee tijdens de 
evaluatie met de organisatoren en bekijken 
welke maatregelen er in de toekomst geno-
men kunnen worden om eventuele overlast 
te beperken.

Volgende vergaderingen: 30 maart en 11 mei 
2020

Voorzitter  Pierre Goetbloet
Secretaris  Chris Maes
Secretaris  Marian Gios
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Vrijwilligersvragen

Vrijwilligers zijn in ’t Zwart Goor een onmisbare schakel. We zijn dan ook erg blij dat 
we in onze organisatie kunnen rekenen op een uitgebreide groep vrijwilligers, die 
vol enthousiasme en met veel plezier een handje komen helpen. Toch duiken er af en 
toe nog vragen op waar we niet meteen een geschikte match voor vinden. Die vind je 
vanaf nu in de nieuwe rubriek: Vrijwilligersvragen.

Heb je zelf interesse om vrijwilliger te worden of heb je graag nog wat meer info? 
Aarzel niet en contacteer ons via zwartgoor.vrijwilligers@emmaus.be

• Man van 56 jaar met grote passie voor Elvis Presley zoekt een com-
pagnon om mee naar de koffiepot te gaan. Heb jij zin om hem twee keer 
per maand een koffie met hem te gaan drinken?

• In de leefgroep Molendreef 3 zijn er een aantal bewoners die wat vaker 
van de frisse lucht willen genieten. Wil jij met hen komen wandelen op ons 
domein? Een rolstoel vooruit kunnen duwen is een must.

• Iedere twee weken fietst deze man van het Zwart Goor naar het 
Schuttershof in Zondereigen. Hij kan wat extra begeleiding gebruiken 
zodat hij zeker de weg vindt. Wil jij hem hierbij helpen?


