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Intro

 Voorwoord

Nieuw en normaal

Wie had in het begin van dit jaar kunnen 
vermoeden dat we met ons jaarthema ‘solidariteit’ 
een perfecte keuze gemaakt hebben. In het 
voorjaar trok, net als overal, een donkere wolk 
over ons met de namen Corona en COVID-19. 

De maanden maart, april en mei volgden de 
maatregelen en richtlijnen elkaar op en maakten 
we er, samen met onze cliënten en families, het 
beste van. Uiteraard brengen we verslag uit van 
deze periode, die we nu stilaan afronden op weg 
naar wat men het ‘nieuwe normaal’ noemt. We 
weten nog niet juist wat het dan zal inhouden, 
maar we zien wel wat het wordt. 

Tijdens deze verwarrende en onzekere periode 
was er voor ’t Zwart Goor geen ruimte voor 
stilstand. In het midden van de drukte, werd ook 
verder gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. Het 
nieuwe project voor minderjarigen, de evolutie 
van de bouwwerken, de wisselweek en zowaar 
de lancering van een nieuwe naam voor onze 
voorziening moesten ook vastgenomen worden. 

We kijken stilaan terug op een onzekere, wat 
angstige tijd en blijven waakzaam. Het blijft 
immers van groot belang om de nabije toekomst 
met de nodige voorzichtigheid in te gaan. 

Hygiënemaatregelen, sociale afstand en al of 
niet gebruik van mondmaskers zijn ondertussen 
ingeburgerd in de dagelijkse werking. Dat is nieuw, 
maar laat ons hopen dat het op langere termijn 
niet normaal, en dus blijvend, wordt. 

Het doorzettingsvermogen en de solidariteit van 
cliënten, medewerkers en families, die we de 
afgelopen maanden ervaren hebben sterkt ons in 
het vertrouwen dat we klaar zijn voor het nieuwe 
in de toekomst. Het hoeft voor ons niet altijd 
normaal te zijn.  

Paul Maes
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Klavier

dvc 't Zwart Goor wordt Klavier

We beginnen dit nieuwe nummer van Zwart Goor Tussendoor met groot nieuws: dvc ’t Zwart 
Goor krijgt een nieuwe naam! Vanaf 1 juli 2020 gaat onze organisatie door het leven als Klavier. Bij 
die nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Hoe dat eruitziet, vind je hiernaast.

Waarom een nieuwe naam?
De voorbije jaren zijn we sterk gegroeid en uitgebreid. Terwijl vroeger de nadruk lag op ons domein in 
Merksplas, hebben we tegenwoordig heel wat leefgroepen en diensten die minder te maken hebben 
met onze werking op het “Zwart Goor”. Zo zijn we ook actief in Malle, Zoersel, Hoogstraten en Turnhout. 
Om dat evenwicht te herstellen, kozen we voor een nieuwe, overkoepelende naam: Klavier.

Waarom Klavier?
De nieuwe naam moest voldoen aan enkele voorwaarden. Hij moet verwijzen naar een geheel van 
dienstverleningsvormen op verschillende locaties en naar de flexibiliteit in de ondersteuning die cliënten 
van ons verwachten. Daarnaast zochten we een eenvoudige en korte naam die goed in de oren klinkt. 
Gemakkelijk uit te spreken, fris en direct herkenbaar.

Zit er ook een betekenis achter?
Absoluut, meerdere zelfs. Klavier verwijst naar de toetsen van een piano. De witte en de 
zwarte, maar ook de toetsen van het lage tot het hoge register. Elke toets heeft zijn eigen 
toon en kan op zijn manier bijdragen aan allerlei soorten muziek, van een eenvoudig kin-
derliedje tot een uitgebreide symfonie. Ook de cliënten, medewerkers en voorzieningen 
van Klavier hebben een eigen persoonlijkheid en mogelijkheden. 

Klavier verwijst ook naar het toetsenbord van een computer, dat be-
staat uit verschillende soorten toetsen. Letters en cijfers, maar ook lees-

tekens die helpen om structuur te brengen. Als verschillende toetsen samenwerken, 
krijgen ze meer gedaan. Ook in Klavier zijn alle verschillende onderdelen onmisbaar om 
voor elke cliënt een persoonlijk verhaal te schrijven.
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Bij het horen van de naam Klavier denken sommigen ook aan een klavertje vier. 
Dat kom je niet vaak tegen en er wordt wel eens gezegd dat het een geluks-
brenger is. We mogen niet vergeten dat het geluk vaak in kleine dingen zit. Een 
luisterend oor, een helpende hand, een klein gebaar. Ook een organisatie als 
de onze kom je niet vaak tegen. Een plek waar iedereen welkom is, ook als je 
vraag niet zo eenvoudig is. 

Wat verandert er voor mij?
Geen paniek: we blijven dezelfde ondersteuning bieden, we blijven actief op dezelfde locaties en onze 
deur staat altijd open.

Wat verandert er wel? Behalve onze naam en het logo zijn er enkele praktische zaken die een nieuw jasje 
krijgen:

• In onze e-mailadressen wordt Zwart Goor vervangen door Klavier.  
 Bijvoorbeeld zwartgoor.wilgenhof1@emmaus.be wordt klavier.wilgenhof1@emmaus.be. 

• www.zwartgoor.be wordt www.klavieremmaus.be .

• Briefpapier en drukwerk: onze brieven en facturen ontvang je voortaan in een envelop met het  
 nieuwe logo erop. Aan de inhoud van je factuur veranderen we natuurlijk niets.

• Het naambord vlakbij het administratiegebouw wordt vervangen en ook de andere locaties krij 
 gen een nieuw naambordje.

Heb je nog een vraag of is er iets niet duidelijk? Geef gerust een seintje via tel. 014 63 62 11,  
zwartgoor@emmaus.be of vanaf 1 juli via klavier@emmaus.be.

Dienstverleningscentrum

‘t Zwart Goor
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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. Na het 
nieuwe logistiek gebouw gaan we dit nummer graag verder met de uitbreiding van een van onze 
buitenhuizen in Merksplas: De Hees
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materiaal:
betonnen grasdallen
water kan ter
plaatse infiltreren.

materiaal:
betonnen grasdallen
water kan ter
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CAT IV - geen zware voertuigen - occasioneel lichte voertuigen
Opbouw: betontegels - stelmortel (1,5cm) - schraalbeton (10 cm)  -
continue steenslag type II zonder toevoegsel (dikte te bepalen)

CAT III - zware voertuigen (brandweer) <20 per dag - lichte voertuigen <500 per dag
tegels/ straatstenen - straatlaag 3cm - schraal beton 15 cm - continue steenslag type II
zonder toevoegsel (dikte te bepalen)

infiltratiesleuf
Opbouw: worteldoek - 50 cm grind - kokosbuis

Grasdallen
Opbouw: grasdal (10 - 12 cm - straatlaag 3 cm - continue steenslagfundering tpe II
zonder toevoegsel (25cm)

029_HEES
De Hees 4, 2330 Merksplas

FELT architectuur & design bvba

Schaal / Echelle: 1/200 , A1

Datum / Date:

FELT architectuur & design bvba

Forelstraat 55b, 9000 Gent

Tel. +32 (0)486 79 50 92

e-mail: info@felt.works

ARCHITECT:

BOUWHEER:

PROJECT:

Karel Verstraeten - Jasper Stevens
Zaakvoerder, Architect:

AB_P_N_INPLANTING (1/200)
Aanduiding opbouw omgevingsaanleg

AANBESTEDING

17/06/2019

BELANGRIJK: Deze tekening is eigendom van FELT architectuur & design BVBA, Forelstraat 55b te 9000 Gent. Zij mag noch geheel noch gedeeltelijk

gekopieerd, vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming der Vennootschap.

ALLE MATEN OP DE PLANNEN ZIJN THEORETISCH EN DIENEN GECONTROLEERD TE WORDEN DOOR DE AANNEMER

Inplantingsplan

't Zwart Goor (ver)bouwt

De Hees

Het huidige gebouw, gelegen in een rustige 
woonwijk in Merksplas, wordt aangepast. 
Na de uitbreiding is er plaats voor 2  
groepen van 7 bewoners. 

Stand van zaken

De plannen zijn klaar. Hiernaast en on-
deraan deze pagina vind je alvast een 
impressie. Ook de vergunning is reeds 
afgeleverd.

Na de openbare aanbestedingen de 
toewijzing van de aannemer kunnen 
de werken beginnen. Volgens de 
planning is dat in de laatste maanden 
van dit jaar.

Maar de werken kunnen natuurlijk 
niet starten voordat de huidige 
bewoners van de leefgroep elders on-
derdak gevonden hebben. De zoektocht naar 
een tijdelijk alternatief is volop lopende.
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Zorg minderjarigen

Alles komt terug:  
zorg voor minderjarigen doet opnieuw zijn intrede

De laatste jaren worden er mondjesmaat opnieuw jongeren begeleid binnen het 
dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor. Het gaat dan om minderjarigen die binnen de andere 
voorzieningen geen geschikte opvang vinden. Voor deze situaties was het telkens opnieuw een 
puzzel maken om ervoor te zorgen dat de erkenning en financiering in orde kwam. De enige, toch 
wat ingewikkelde, mogelijkheid was om dan via een systeem van persoonsvolgende convenanten 
te werken. 

Omdat deze evolutie blijft aanhouden heeft het dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor ingetekend op 
een projectoproep van het Agentschap Opgroeien. Onze aanvraag werd positief geëvalueerd. 
Toen we in 1997 afscheid namen van de laatste minderjarige en onze erkenning internaat stopgezet heb-
ben, konden we niet inschatten dat de geschiedenis zich zou herhalen en we op ’t Zwart Goor opnieuw 
begeleiding en opvang zouden gaan organiseren voor jongeren. 

Om welke erkenning gaat het? 
Het agentschap Opgroeien heeft een erkenning toegekend als MFC (multifunctioneel centrum, de nieuwe 
naam voor internaat) voor de opvang en begeleiding van 6 jongens met een leeftijd tussen 14 en 25 jaar. 
In deze erkenning zitten 6 modules residentieel verblijf en 6 modules contextbegeleiding. We zullen dus 
zowel residentiële opvang bieden als begeleiding aan de familie of de omgeving van de jongeren. 

Welke jongeren kunnen beroep doen op deze opvang? 
De jongeren die binnen deze erkenning zullen begeleid worden, hebben een problematiek die sterk 
vergelijkbaar is met de opnames die wij de laatste jaren binnen deze doelgroep gerealiseerd hebben. Zij 
hebben een verstandelijke beperking of zijn zwakbegaafd. Hun functioneren wordt daarenboven sterk 
beïnvloed door emotionele problemen. Door hun complexe problematiek, die van verschillende aard kan 
zijn, hebben zij nood aan een gespecialiseerde opvang die in andere voorzieningen niet kan geboden 
worden. Het is de bedoeling dat hun problemen gestabiliseerd zijn ten laatste tegen de leeftijd van 25 
jaar en dat er gewerkt wordt aan een stabiel leven als volwassene. In de begeleidingsperiode wordt ook 
verkend of en in hoeverre er na die leeftijd nog behoefte blijft aan begeleiding. 

In welk gebouw zullen zij opvang krijgen? 
Voor de residentiële opvang wordt op het domein van ’t 
Zwart Goor een nieuwbouw voorzien tegen begin 2022. 
Op dit ogenblik wordt, met de architect, een plan gete-
kend om daarna een stedenbouwkundige vergunning  
aan te vragen en een dossier in te dienen voor subsidies 
bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebon-
den aangelegenheden. Om in 2022 te kunnen opstarten 
moet er snel doorgewerkt worden. 

Wanneer zal deze nieuwe opvangvorm starten? 
De start is voorzien in het voorjaar van 2022. 

Na meer dan 20 jaar komen in ’t Zwart Goor de minderjarigen weer in beeld. We bereiden ons voor om 
voor hen een goede en aangepaste opvang te bieden. In de toekomst zullen we verslag uitbrengen van 
de evoluties.
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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”.   
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 andere Zwart Goor collega. Om de wisselweek 
al wat in de kijker te zetten, en natuurlijk ook omdat het een erg leuk experiment is, geeft onze di-
rectie alvast het goede voorbeeld. Katrijn (directeur zorg) liep een dag mee met Lea van de dienst 
schoonmaak. 

Wisselweek 

"Ik vond het erg aangenaam", legt Katrijn uit. "Het 
was boeiend om een dag op 't Zwart Goor bezig te 
zijn zonder de dagelijkse beslommeringen van m'n 
eigen job. Natuurlijk komen er dan wel een hele-
boel andere verantwoordelijkheden in de plaats." 

"Lea heeft echt de tijd genomen om alles duidelijk 
uit te leggen en te tonen hoe alles werkt. Dat was 
nodig, want hier poetsen is toch nog iets anders 
dan in mijn eigen huis."

"Ook nu merk ik nog steeds dat ik meer oog 
heb voor het werk van bv. de dienst schoon-
maak. Voordien waardeerde ik natuurlijk ook 
wel al het werk dat elke collega hier dage-
lijks verzet. Maar door deze taken eens zelf 
in handen te nemen, is het gemakkelijker om 
er toch even bij stil te staan." 
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“Door de coronamaatregelen mochten er geen bewoners uit verschillende leefgroepen samenkomen. 
Dat heeft uiteraard een grote impact op onze werking binnen de dagbesteding. Waar mogelijk, maakten 
we kleinere groepjes deelnemers,  bv. voor het semi-industrieel werk.”

“Daarnaast probeerden we vooral op alle mogelijke manieren de leefgroepen te ondersteunen. Bijvoor-
beeld een van de bewoners even meenemen voor een wandeling op het domein. Of een tochtje met de 
rolstoelfiets. Gelukkig was het steeds erg mooi weer!”

Muziek aan huis
“Jammer genoeg konden ook de wekelijkse sessies van onze muziek-
groep niet doorgaan. Maar collega Maaike en ik wilden toch voor een 
beetje muziek zorgen. Dan maar in de leefgroep zelf, dachten we. En zo 
trekken we nu elke woensdag naar twee verschillende leefgroepen om 
samen met de bewoners leuke liedjes te zingen.”

“Ook de bewoners van de buitenhuizen, die nu even niet naar het 
Ateljeeke konden komen, mochten rekenen op een bezoekje. Zij 
hadden wel zin in een fijne wandeling of een mooie fietstocht. 
Enkele bewoners van Den Lammeren Bergh in Turnhout kozen voor 
een behoorlijke uitgebreide fietstoer. Zij zijn het namelijk gewoon om met de fiets 
vanuit Turnhout naar het domein in Merksplas te komen, dus voor hen is een extra kilometer 
zeker geen probleem!”

De dag van...

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. Door 
de coronamaatregelen is dit een bijzondere editie. Collega 
Tilde toont je graag hoe ’t Ateljeeke creatieve oplossingen 
zoekt om toch onze cliënten te bereiken.

De dag van ...

Tilde en Maaike (Ateljeeke)



11/3
Net als de rest van de bevolking kijken we met grote ogen naar al het nieuws over corona. 
We hebben extra aandacht voor de handhygiëne en andere preventieve hygiënemaatregelen. Bezoek dat 
ziekteverschijnselen vertoont, ontvangen we nu liever niet en ook activiteiten waarbij veel mensen sa-
menkomen in afgesloten ruimtes stellen we even uit.

18/3
De regering kondigt verstrengde maatregelen aan en ook wij krijgen nieuwe richtlijnen vanuit het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. Er geldt een volledig bezoekverbod, bewoners mogen niet 
meer heen en weer tussen thuis en de voorziening, het dagcentrum en de mobiele dienst moeten tijdelijk 
de deuren sluiten. 
De zoektocht naar voldoende beschermingsmiddelen (mondmaskers en alcoholgel) vormt een serieuze 
uitdaging.

25/3
De buitenwereld wil ons graag ondersteunen. We worden frequent benaderd 
door mensen die ons willen helpen en zijn daar zeer dankbaar voor, maar we 
moeten natuurlijk ook voorzichtig zijn. Verder in dit nummer vind je enkele 
foto’s van de vele schenkingen en giften die we mochten ontvangen!

31/3
De overheid geeft bijkomende richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van testen in collectieve 
voorzieningen. Het aantal testen waarover we momenteel beschikken is echter zeer beperkt. De testen 
worden dan ook zeer selectief uitgevoerd bij bewoners met een ernstig vermoeden van covid-19 op ba-
sis van hun gezondheidstoestand. 
We maken het gebouw Beukenhof 3 preventief vrij om naast de medische dienst voldoende ruimte te 
hebben om bewoners op te vangen die positief zouden testen en extra aandacht vereisen.  Hierdoor 
hebben we in totaal de beschikking over 11 kamers waar we bewoners aangepast kunnen opvangen. De 
noodzakelijke beschermingsmiddelen zijn aanwezig, waardoor de verzorging in veilige omstandigheden 
kan gebeuren.
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't Zwart Goor 
in tijden van Corona

De voorbije maanden stonden wereldwijd volledig in het teken van het corona-
virus. Ons doen en laten werd hier sterk door bepaald. Ook in ’t Zwart Goor 
was de impact op het dagelijkse leven erg groot. Hieronder vind je een beknopt 
overzicht van de verschillende maatregelen, de gevolgen en de versoepelingen 
waarmee we in deze uitzonderlijke periode te maken kregen:

Dossier: Corona



8/4
Het aantal personeelsleden en bewoners met ziektesymptomen die zouden kunnen wijzen op een co-
rona-besmetting, blijft vrij stabiel. Hoewel de beschikbaarheid van geschikt testmateriaal nog steeds erg 
beperkt is, konden we de afgelopen week toch reeds een tiental van onze kwetsbare bewoners met ziek-
teverschijnselen testen: de ruime meerderheid van deze tests bleek gelukkig negatief. Wie positief testte, 
verblijft op onze medische dienst.

17/4
De afgelopen dagen was er binnen onze sector zeer veel verwarring door de communicatie vanuit de Vei-
ligheidsraad: bezoek zou in onze voorzieningen opnieuw mogelijk worden onder bepaalde voorwaarden. 
Die mededeling heeft veel vragen en onduidelijkheid veroorzaakt en werd uiteindelijk (tijdelijk) opnieuw 
ingetrokken. De bestaande richtlijnen blijven van toepassing. Toch denken we intern ook al aan de toe-
komst en aan de wijze waarop we ons kunnen voorbereiden op een toekomstige en geleidelijke versoe-
peling van de overheidsmaatregelen, en dus ook de maatregelen binnen onze eigen voorziening.

28/4
Op 15 april werd reeds aangekondigd dat alle cliënten en medewerkers binnen 
voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
een eenmalige test om een eventuele besmetting met het corona-virus op te 
sporen, zullen ondergaan. ’t Zwart Goor komt nu aan de beurt. In overleg met 
het VAPH wordt afgesproken om de testen bij cliënten en medewerkers uit 
te voeren in de week van 11 mei.

8/5
Met oog voor de veiligheid van bewoners, bezoekers en personeel kan het bezoek in ’t Zwart Goor terug 
opstarten! We maken wel enkele afspraken:
Zo dient bezoek altijd op voorhand telefonisch aangevraagd te worden bij de sociale dienst en kiezen we 
ervoor om het bezoek te laten doorgaan in de buitenlucht: de weersomstandigheden in deze periode zijn 
over het algemeen optimaal om buiten – op het domein of in de buurt van het buitenhuis – een wandeling 
te maken of een andere activiteit te doen. Bezoek in de leefgroepen zelf laten we nog niet toe omwille 
van de veiligheid. We voorzien veilige accommodatie voor situaties van slechte weersomstandigheden of 
bezoekers met een beperkte mobiliteit. Uitzonderingen op de algemene regels kunnen enkel toegestaan 
worden door directie.

15/5
Volgens de recente richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is het mogelijk 
om onze werking van het dagcentrum en onze mobiele ondersteuning opnieuw op te starten. De mobiele 
en ambulante begeleidingen kunnen weer starten vanaf maandag 18 mei. De heropstart van het dagcen-
trum plannen we vanaf maandag 25 mei, aangezien de organisatie en communicatie daar iets meer tijd 
vragen.
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18/5
Het was wachten op de laatste testresultaten vooraleer we de algemene uitslag van de testing bij bewo-
ners en personeel (12-13-14/5) konden mededelen.

In totaal werd bij 712 personen een test uitgevoerd: 282 bewoners en 430 medewerkers. Slechts bij 6 
mensen werd een positief resultaat vastgesteld: 3 bewoners en 3 medewerkers. Belangrijk om te weten is 
dat het telkens gaat om mensen die geen ziektesymptomen vertoonden. De positieve bewoners worden 
tijdelijk in Beukenhof 3 opgevangen, de personeelsleden in kwestie blijven tijdelijk thuis.
Al is elke besmetting er – bij wijze van spreken – één te veel, kunnen we toch besluiten dat het algemene 
resultaat voor onze voorziening positief is. De grote inspanningen die iedereen de afgelopen weken gele-
verd heeft, hebben dit mogelijk gemaakt!

28/5
De versoepeling van de maatregelen zet zich gestaag verder. Nadat bezoek 
aan bewoners van de voorziening opnieuw mogelijk werd, de mobiele be-
geleidingen weer opgestart werden, de deelnemers van het dagcentrum 
stilaan terug kunnen komen, wordt het nu ook mogelijk om de eerste stap-
pen te zetten in de normalisatie van de overstap tussen de thuissituatie en 
de voorziening.
Zoals bij de vorige versoepelingen geldt dat evaluatie en bijsturing steeds 
mogelijk zijn. Bij ongunstige evoluties kunnen de versoepelde maatregelen 
steeds teruggedraaid worden. Voorlopig neemt het aantal “verdachte” ziek-
temeldingen binnen onze voorziening – net als in de buitenwereld – echter 
verder af. Waar nodig blijven we zieke bewoners testen en aangepast op-
vangen, alsook de betrokken leefgroepen extra waakzaam opvolgen.

12/6
In de eerste weken van juni merken we dat de versoepeling van de maatregelen zich voortzet. Onze deur 
opent zich geleidelijk aan weer meer voor de buitenwereld. Zo zijn ook nieuwe opnames terug mogelijk 
mits duidelijke afspraken rond een voorafgaande screening naar corona. Omgekeerd kijken ook onze be-
woners ernaar uit om weer geleidelijk aan meer in de maatschappij te komen, bijvoorbeeld door eens te 
gaan winkelen. Parallel met de algemene richtlijnen voor de rest van de bevolking verwachten we weldra 
nog een verdere versoepeling. 

17/6
Zoals verwacht geldt stapsgewijs ook binnen onze sector: “alles mag weer, tenzij het verboden is”… Binnen 
onze voorziening streven we zodoende naar een verdere veralgemeende versoepeling van de maatre-
gelen vanaf 1/7. Op het moment dat dit magazine naar de drukker vertrekt, wordt dit nog concreet verder 
uitgewerkt. We gaan een nieuwe fase in, die voor onbepaalde duur zal gelden. Verstrengde afspraken rond 
hygiëne en het bewaren van een veilige afstand of indien dit niet kan het dragen van een mondmasker, be-
horen ook bij ons tot “het nieuwe normaal”. Bedacht zijn op corona bij zieke bewoners en personeelsleden, 
gerichte testing en daaropvolgend het doorvoeren van gepaste maatregelen zullen ook binnen ’t Zwart 
Goor blijvend gehanteerd worden.
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Dank je wel!

De voorbije weken werden we regelmatig ge-
contacteerd door bedrijven en organisaties die 
onze cliënten en medewerkers wilden verrassen. 

Zo kregen we o.a. bloemen van Romberama, 
koekjes en chocolade van de Truckers Voor 
Kinderen en een heleboel paaseieren en ander 
lekkers van Hema Hoogstraten, BVMV Merksplas 
en Colruyt Vosselaar.

In naam van alle medewerkers en cliënten: 
dank je wel!
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Uitdaging van de week

Elke week verzon het Ateljeeke een grappige/leuke/uitdagen-
de opdracht voor de verschillende leefgroepen. Dat zorgde 
niet alleen voor een beetje animo voor de wandelaars op het 
domein. Het leverde ook enkele fraaie foto's op.

Een kleine greep uit de verschillende uitdagingen: "Versier je 
raam in het teken van knuffels", "Maak, brei, haak of knoop een 
zo lang mogelijke ketting als teken van verbondenheid"of "ver-
zin een nieuwe tekst op het liedje Vrolijke Vrienden".
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Online solliciteren
Omdat extern bezoek op het domein even niet mogelijk was, moest er ook voor de 
geplande sollicitatiegesprekken een oplossing gezocht worden. Gelukkig werd er een 
manier gevonden om de kandidaten via videochat  te bereiken.

Dossier: Corona



Boerderij

"Door de coronamaatregelen kwamen er tijdelijk 
veel minder cliënten helpen op de boerderij. Voor zij 
die nog wel kwamen, was het een behoorlijke puz-
zel om de bewoners van verschillende leefgroepen 
te spreiden over verschillende dagen en uren." 

"Er zijn ook nieuwe lammetjes geboren. Dat was 
natuurlijk wel jammer dat er nu minder bewoners op 
kraambezoek konden komen."

"Voor de verkoop van onze plantjes startten we een 
heuse "webshop". We verkochten dit jaar zelfs meer 
plantjes dan de vorige jaren!"

Administratie

Voor elke dienst werd er, volgens de richtlijnen 
die door de overheid werden opgelegd, bekeken 
of de medewerkers hun job van thuis uit konden 
uitoefenen. Dat was voor de meesten uiteraard 
niet mogelijk, behalve voor enkele collega's die je 
anders in het administratiegebouw terugvindt.

"Het is eens iets anders, zo werken in je eigen 
woonkamer", lacht Claudia van de personeels-
dienst. "En zo verklein je natuurlijk ook het risico 
op een besmetting. Maar toch is het ook fijn om 
de collega's in het echt te zien (uiteraard met de 
nodige afstand) en niet enkel aan de telefoon of 
via mail te horen."
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Mijn job 

tijdens corona
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Coronakapper

Een spelletje "Kubb" Of liever tuinmeubels kuisen?

Koffiepot gesloten? Dan komen de zusters gewoon naar jou!
De leefgroepen konden hun bestelling doorgeven, die dan door 
de zusters aan huis werd geleverd. Wat een service!

Ook de vormingen kunnen op-
nieuw doorgaan, met de nodige 
afstand natuurlijk.

Bellen met het 
thuisfront

De coronatest: even on-
gemakkelijk, maar geluk-
kig duurt het niet lang.

Een ontspannende fietstocht

Pluizig bezoek in de leefgroep

Fotospot



Zwart Goor Quiz 2020 gaat niet door 
Door de uitzonderlijke omstandigheden van de voorbije maanden heeft 
het quizcomité beslist om de Zwart Goor Quiz 2020, die normaal zou 
plaatsvinden op vrijdag 25 september 2020, niet te laten doorgaan. 
Volgend jaar zijn we graag opnieuw van de partij. Hopelijk tot dan!
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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 in 
deze rubriek: Vrijwilligersvragen.

• Onder onze bewoners op ’t Zwart Goor hebben we een aantal vissers. We hebben daar-
om ook een visclub die van april tot en met september maandelijks gaat vissen. Ben jij zelf een 
visser en zie jij het zitten om onze bewoners hierbij een handje te helpen, neem dan zeker 
contact met ons op. 

• Een dame van rond de 60, wonend in Hoogstraten, zoekt nieuwe bezoekouder(s). Een keer 
langskomen in de leefgroep of een bezoekje bij hen thuis zou haar enorm veel plezier doen. Zij 
zelf geniet van een babbel met een tas koffie met gebak en muziek. Geniet jij hier ook erg van? 
Dan vinden jullie elkaar misschien wel om af en toe samen te komen.

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
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Familienieuws

Op 9 maart 2020 werd Fonne geboren, zoontje van Indy Antonis (W1) 
en Tom Van De Poel.

Op 27 januari overleed Thérèse Boschmans 
moeder van Rudy Van Stijvoort (Amanis)

Op 16 februari 2020 overleed Mieke Bevers (be-
woner Wilgenhof 2).

Op 8 maart overleed Renilde Van den Bossche, 
grootmoeder van Femke Urkens (Klooster-
straat).

Op 9 maart 2020 overleed Sieke Hermans, 
schoonmoeder van Lutgard Sels (schoonmaak).

Op 28 maart overleed Joanna Dufraing, groot-
moeder van Joke Hoefnagels (Dagcentrum) en 
Petra Soeffers (Dennenhof 1).

Op 30 maart overleed Maria Huybrechts, 
schoonmoeder van Hermine Cop (schoonmaak 
Amanis).

Op 1 april 2020 overleed Leon Schepers, partner 
van moeder Erna en Igna Janssens (De Hees en 
Nachtdienst).

Op 4 april overleed Maria Van Tillo moeder van 
Jan Van Tendeloo (Wilgenhof 4).

Op 5 april overleed Magda Eelen, grootmoeder 
van Elise Van Craenendonck (Molendreef 2).

Op 5 april overleed Toke Bastiaansen, groot-
moeder van Steffi Smeekens (sociale dienst).

Op 9 april overleed Jan Jochems grootvader van 
Steffi Smeekens (sociale dienst).

Op 11 april overleed Hilde Dekeyzer (bewoner 
Dennenhof 1).

Op 11 april overleed Fons Van Tichelen, schoon-
vader van Astrid Van Deuren (Wilgenhof 1).

Op 17 april overleed Alfons Van Gils schoonva-
der van Elly Voet (Dagcentrum).

Op 19 april overleed Liza Van Rooy schoonmoe-
der van Sofie Goosens (Ateljeeke).

Op 21 april overleed Zeva Mertens (bewoner 
Dennenhof 1).

Op 22 april is Gust T'Syen overleden grootvader 
van Hilde Goor (medische dienst).

Op 30 april overleed Mario Barros (bewoner 
Dennenhof 3).

Op 25 mei 2020 overleed Diane Verhoeven, 
moeder van Manou Vanherck (Dennenhof 1).

Proficiat aan de gelukkige ouders

Onze innige deelneming



Mario Antonio Barros 
23/02/1984 – 30/04/2020

Je hebt zo dapper gestreden

Tot aan je allerlaatste zucht

Onze liedjes gericht aan jou

Gaan nu met liefde in de lucht

Nadine Fransen 
22/10/1976 – 29/04/2020

Een stoel blijft leeg

Een stem blijft zwijgen

Maar in ons hart

Zullen de herinneringen voor altijd blijven

Hilde Dekeyzer 
16/08/1933 – 11/04/2020

Een glimlach van liefde

Een traan van gemis

Omdat het zonder jou

Nooit meer hetzelfde is

Zefa Mertens

05/07/1931- 21/04/2020

In hart en gedachten 

Vandaag en voor altijd

Jouw lichtje straalt

Tot in de eeuwigheid 
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Familienieuws



Vakantie in eigen land
Ook de zomervakantie zal dit jaar niet zoals andere jaren zijn. Omdat verre reizen 
niet mogelijk zullen zijn, vroegen we enkele collega's naar leuke tips om je vakantie in 
eigen land op te fleuren.

De tip van Lien (nu even niet als pedagoog, maar als lesgeefster van de Keep Running)

De tip van Jan (Stafmedewerker HR)

De tip van Josse (Communicatie/animatie)

Start to run -          Begin niet te snel en niet te lang. Als je half-
dood terug komt, vertrek je de volgende keer niet 
meer zo graag.

-          Zoek een loopmaatje en blijf 
praten tijdens het sporten. Als dat lukt, 
weet je dat je op een ideaal niveau aan 
het trainen bent.

-          Slecht sportweer bestaat niet, slechte sportkledij wel. 
Kleed je aan alsof het 10 graden warmer is dan op de thermo-
meter. Zo kom je niet oververhit of onderkoeld thuis.

Om onze leeshonger te stillen kon je tijdens de coronamaanden in de meeste bibliotheken 
terecht bij “de Bib op bestelling”. Ondertussen hebben ook zij opnieuw de deuren geopend. 
Ikzelf heb onlangs de volgende boeken ontleend:

Een korte of lange wandeling is altijd leuk. In de buurt 
van 't Zwart Goor  heb je enkele mooie wandelingen 
die werden gebundeld onder de noemer "Wandeltriple 
Witte Kei". 

Kies een van de drie lussen of combineer naar keuze 
om de route wat langer te maken. Meer info vind je via 
Toerisme Merksplas.


