40 JAAR

1978 - 2018

Beste vriend, sympathisant van De Wal,
We vieren ons 40 jaar bestaan!
Een geëngageerd team zorgde al die jaren voor onze belangrijkste uitdaging: een
warme thuis zijn voor onze cliënten, een plek waar ontplooiingskansen gestimuleerd
worden, een plek waarop iedereen recht heeft en waar een volwaardige participatie
aan het maatschappelijk leven aandacht krijgt … kortom een plek waar het fijn vertoeven is.
Wanneer we terugblikken mogen we in alle bescheidenheid zeggen dat onze missie
is geslaagd.
Uitgroeien tot een kwaliteitsvolle dienstverlenende organisatie is niet het werk van
1 man noch van 1 dag. Met vallen en opstaan maar steeds met evenveel inzet in
samenwerking met ons team heb ik steeds opnieuw getracht onze missie voor ogen
te houden en onze visie die we samen uitschreven verder te laten ontwikkelen.
‘Home, the place where we grumble the most and are treated the best’ een spreuk
die ons in moeilijkere situaties steeds voor ogen bleef.
Een organisatie is geen stilstaand iets: opdracht is dan met oog voor ieders welzijn,
cliënten en medewerkers, te laten evolueren en vooruit te gaan met een positieve
ingesteldheid. Openstaan voor eigen fouten en er uit leren, zorgen dat deze zich niet
herhalen.
We hebben steeds veel aandacht besteed aan de contacten met het sociaal netwerk
van onze cliënten, we zijn trots een goed samenhangende gebruikersraad te hebben.
We hebben het geluk vzw ’t Kasteeltje’ te hebben die ons steunt met een beheerraad
die graag de handen uit de mouwen steekt om enerzijds onze cliënten toffe momenten te laten beleven anderzijds hiervoor de nodige fondsen bij elkaar brengt.
Een grote dan aan de stad Gent, alle medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun
netwerk en onze vriendenkring vzw ’t Kasteeltje voor de constructieve en positieve
samenwerking. Het is een genoegen om met jullie samen te werken!
“Je bent pas echt beperkt als je niets leert van mensen met een beperking”
Marian De Clercq
Sitecoördinator De Wal

1978
Op vraag van enkele ouders opent de stad Gent, afdeling Onderwijs,
bezigheidshome De Wal in een voorlopig gebouw in de Muylaertstraat aan
het UZ. Ouders, wiens kinderen jarenlang samen school gingen in het Stedelijk Medisch Pedagogisch Instituut Gent (onder impuls van de directeur
van het Gespecialiseerd Psycho Medisch sociaal centrum, De Heer Carlier
en Hoofdinspecteur van het Stedelijk Onderwijs, de heer Bodts) ijverden
ervoor dat hun kinderen verder samen zouden kunnen opgroeien en een
woonsituatie vinden.
Directie: mevrouw Van Avermaet, verpleegkundige vanuit het Stedelijk
GPMS. Samenwerking met huisarts dokter Haché die eveneens via de Stad
een contract had. Bij aanvang werkten we vooral met kinderen
Groei van 1 naar langzaam een 8-tal bewoners. Er was nog geen specifieke dagbesteding, wel een ergo/hoofdopvoedster (werd korte tijd later
de medische begeleidster) die ADL en bezigheden opvolgde. Vandaar de
naam bezigheidshome. Jaarlijkse vakantie in gebouwen Stedelijk Onderwijs
Gent aan de Kust en de Vlaamse en Waalse Ardennen. Geen sociale dienst.
Rekrutering van de cliënten ging via Stedelijk Buso én psychiatrie Eeklo/
Sleidinge, volgend op de tendens om personen met een mentale handicap uit de psychiatrie te halen en in kleinere leefgemeenschappen op te
vangen.

1980
Start lidmaatschap vzw Windekind. Een initiatief ontstaan door ouders met
een kind met een mentale beperking op zoek naar een ontmoetingsplaats
voor hun kinderen. Dit met de bedoeling hun sociaal netwerk te verruimen
in een veilig kader. Sinds dan gaan we maandelijks naar de ontmoetingsen dansavond met steeds een ‘verrassingsact’.

1981
Door de aankoop van het Stedelijk Onderwijs Gent, verhuizen we naar
locatie Botestraat 133. Enkel het kasteel werd betrokken.
•

Kelder: een kelder voor bezigheidstherapieën lokaal ergo.

•

Gelijkvloers: bureau directie met secretariaat, leefgroepen.

•

1ste Verdieping: gemeenschappelijke kamers, sanitair, opvoederslokaal, ziekenkamer + bureau maatschappelijke.

•

2de verdieping: enkele individuele kamers en een lokaal nachtdienst.

De Wal in ‘t Kasteeltje, 1982

Aanstelling maatschappelijk assistente, Marian De Clercq, met opdracht
erkenning VAPH en Provincie te bekomen en individuele dossiers op te
stellen. Op korte termijn werd de maatschappelijke assistente waarnemend
directeur zoals gebruikelijk was binnen stadsdiensten in vervanging en/ of
afwezigheid van directie. Na een volledig jaar afwezigheid van vorige directie
werd Marian als directeur aangesteld via evaluatie en selectie gesprekken
met Schepen, Directeur en Hoofdinspecteur Stedelijk Onderwijs.
Oprichting van de vriendenkring “VZW ’t Kasteeltje” die zich tot doel stelt
fondsen te verzamelen om de cliënten van het Stedelijk Bezigheidshome,
later ook Dagcentrum erbij, extra’s te kunnen bieden en activiteiten ifv hun
ontplooiing. De vzw stelt zich geen pedagogische inmenging tot doel. In
oorsprong bestaat de vzw uit enkele ouders, medewerkers van de Stad en
een afgevaardigde van de medewerkers. Ondertussen schaarden heel wat
sympathisanten zich onder ons.

1982
Samenwerking met dokter Timmerman uit Mariakerke als huisarts, dit
gedurende meer dan 30 jaar. Nauwelijks nodig te onderstrepen dat dit een
vlotte samenwerking betrof en een arts die zich inleefde in de problematieken van onze doelgroep.

1983
Bezoek van Prinses Paola aan onze voorziening: voor veel cliënten en hun
netwerk en medewerkers een moment van waardering.
Erkenning van het Bezigheidshome voor 20 volwassen mannen en vrouwen met een matige tot ernstige mentale handicap door het toenmalig
Vlaams Fonds
Een kader werd samengesteld: directie (FT), psychologe (vanuit het GPMS
2 halve dagen/week, een logo (idem) een kiné (eerst 10 later 19 uur), een
ergo Riet (FT) die in de praktijk grotendeels de medische zaken opvolgde
en een secretaresse. Ondertussen groeide de bezetting (van 12 over 15
naar 20 bewoners) en werden op de bovenste verdieping meer individuele

Feest in Park Vyncke-Bovyn, 1985
kamers vrijgemaakt en in orde gebracht. Tot aan beslissing nieuwbouw
(rond 1998) steeds interne verhuizingen en uitbreiding door aanpassingen.

1985
Op vraag van Marian aan het Stadsbestuur werd de opstart van een dagcentrum ingewilligd. Busritten werden begeleid door eigen medewerkers en
leerlingen vervoer Stedelijk Onderwijs. Toen hoofdzakelijk een samenwerking met BUSO Stedelijk Onderwijs.
Het dagcentrum werd ondergebracht waar de huidige bureaus en enkele

ateliers zijn. Het dagcentrum groeide vrij snel uit en het gebouw onderging
een grondige renovatie. Snel vormden dagcentrum en bezigheidshome een
grote familie.
In deze periode ging nog enkele jaren tijdens schoolvakanties de opvang
door van leerlingen uit het BLO Sint Lievenspoortstraat. Naargelang het
aantal werd deze georganiseerd in de orangerie of als extra in de leefgroep
werking van het home. Hiervoor werd tijdens de periodes van opvang een
kinderverzorgster uit de Voorschoolse Inrichtingen van het Stedelijk Onderwijs Gent vrijgesteld.

De Wal, 1988

1987
Onze toenmalige secretaresse, Carine, ging een andere functie aan binnen de stad waardoor Martine er kwam. We hebben constructief en goed
samengewerkt en veel verwezenlijkt… maar na 25 jaar ging Martine in
vervroegd pensioen. Martine is nog steeds actief in onze vriendenkring vzw
’t Kasteeltje.

1990
Eerste ‘spel zonder grenzen’ op touw gezet. Medewerkers, cliënten en
derden samen: heel tof!!
Netbalcompetitie gedurende jaren voor voorzieningen wonen onderling.
Ondertussen organiseerden we ons verder en werd ons kader verder uitgetekend, versterkt en bijgewerkt. Sociale dienst, hoofdopvoedster… Logo
en kiné werden niet vervangen. Psychologe vanuit GPMS stopte.
Start van ‘Kerstactie’: een initiatief waarmee we naar buiten treden en sympathisanten de kans geven kerstkransen, kaarsen, kaartjes te bestellen. De
Kerstactie loopt nog steeds en gaat mee met de nieuwe trends.
Start van animatiegroepen: verschillende medewerkers geven zich op om
de animatie te verzorgen al naargelang thema en tijd.

1993
Start van 2 nachtdiensten na een woelige periode rond uurroosters

1994-1995
Start van een uitgebouwde atelierwerking waar de toenmalige ergotherapeute mee aanzet toe gaf. Sindsdien evolueerde de atelierwerking verder
en werd meer geprofessionaliseerd. De begeleiding van de specifieke ateliers (waaronder bakkerij, hout, kaars, creatief) kregen de mogelijkheid tot
het volgen van opleiding.

1995
Optreden na ODD van The Dinky Toys: super toffe avond!

1996
De eerste aanstelling van een hoofdopvoedster, Hilde Vandevelde.
We namen voor de eerste maal mee aan de Special Olympics … tot op
vandaag zijn we grote fan. Weliswaar gezien de leeftijd en nieuwe cliënten
niet steeds in dezelfde disciplines. Ook hiervoor wordt steeds sponsoring
gevonden. Bij de start overnachtten we in klaslokalen die SO ter beschikking stelde maar snel gingen we over naar het huren van een vakantiehuis
voor deze dagen zodat we als een gezin vertrokken en prachtige dagen
beleefden.

1997
We hielden een caravanweekend met Vakantiegenoegens op ons domein.
Aan elk caravan-gezin werden 1 of 2 cliënten gekoppeld. Er werd ’s avonds
allemaal samen buiten gegeten en overdag allerlei spelletjes met en zonder
water. Er werd ook veel gekeuveld en al snel vormden we 1 grote familie.

1998
Ons eerste Droomproject De Wal: Alle cliënten (DC en home) mochten 3
wensen uitspreken. Alle medewerkers samen namen het engagement om
voor ieder 1 droom te verwezenlijken en indien nodig hiervoor de nodige
fondsen bijeen te rapen. De dromen werden allemaal door iemand van ons
mee begeleid… een ongelooflijke tijd.
Zo droomde een cliënt ervan om een meisjesklas te kussen en met de
meisjes een pannenkoek te gaan eten. Een andere cliënt had nog nooit
gevlogen…droom verwezenlijkt: heen en terug via vliegtuig naar Londen.
Disney Parijs. Een ander kon samen eten met Eddy Wally en vriendin.
In 1998 viel ook de beslissing van het stadsbestuur tot nieuwbouw home.
We bezochten samen met de architect en de directeur van de technische
dienst diverse recente voorzieningen.
In dit jaar ging onze kinesist in pensioen en na een tussentijdse vervanging
wordt er beslist deze uren toe te kennen aan een bewegingsconsulente.

2000
We namen onze intrek in de nieuwe woonhuizen voor bewoners, polyvalente zaal en keuken. Deze verhuis was aanleiding tot een nieuwe verhuis,
namelijk het dagcentrum nam zijn intrek in het Kasteeltje. Medewerkers
worden meer en meer opgesplitst tussen wonen en dagcentrum. Overkoepelend zijn de beleidsmedewerkers, ondersteunende diensten en administratie.
Alle cliënten waren terzelfdertijd in kleine groepjes op vakantie de week van
de verhuis. Enkele medewerkers zorgden ervoor dat wanneer de bewoners
terugkwamen hun nieuwe huizen instap klaar waren. Open monden, vrolijke
reacties, blijheid. Wat een emotioneel moment. Een heel drukke maar onvergetelijke week.
In 2000 schonk Mevrouw Clara Vandercrussen aka tante Clara een legaat
van 1.4 miljoen euro tvv onze voorziening.

2001
Het legendarische jaar met spel zonder grenzen met zowel interne als
externe groepen
We startten ook een samenwerking met VMG rond intimiteit en seksualiteit. We organiseerden ouderavonden, vormingen voor cliënten in kleine
groepjes en voor medewerkers.
In 2001 werd ook onze huidige psycholoog Wim in dienst genomen.

2005-2007
Intense aandacht, hernieuwde aandacht voor verouderingsprocessen en
rouwprocessen bij de doelgroep.
Een arbeidsinspectie zorgde voor de nieuwe basis van uurroosters.
Start netwerk schijf Stad Gent.

2008-2009
Oprichting denktank ouder worden, met later de vergeet-mij-nietjes.

2009
Om meer aandacht te hebben voor beweging, kwam er een vast bewegingsmoment in elk weekschema. We herzien hier ook de pedagogische
klemtoon en visie: emotionele ontwikkeling als basis voor ondersteuning.
In 2009 richtten we ook de buurtgroep op en organiseerden we ons eerste
buurtfeest het jaar daarop. Sinds 2009 verrassen we onze buren jaarlijks
met een pakje meiklokjes gebracht door de cliënten. Een traditie die we in
ere houden.

2010
De beslissing viel tot een nieuwbouw voor het dagcentrum. We startten ook
met Xtremis, een centraal loonregistratiesysteem. Een prikklok volgde.
De start van vergeet-mij-nietjes: belevingsmoment voor oudere cliënten

Het nieuwe Dagcentrum

2011
De start van de nieuwbouw voor het dagcentrum, grotendeels gerealiseerd
door de schenking van Tante Clara.
We startten ook met de competitie DC (Bowling, zit-netbal, mini-voetbal,
mini- handbal): een leuke manier om sociaal netwerk cliënten te vergroten
én beweging te hebben.
Externe verzorging voor onze residentiële cliënten werd gestart.

2012
Digitale revolutie in de Wal! Een netwerkschijf (startte in 2007), gedeelde
agenda’s, Facebook pagina, oprichting Wallekrantje, adressendatabase en
internet in de woonhuizen.
We reorganiseerden de werking in het kader van de woonhuizen: volledige
scheiding tussen wonen en werken.
In 2012 plaatsten we ons zelfgemaakt kunstwerk op de grafsteen van Tante
Clara.

2013
We namen onze intrek in het gebouw dagcentrum en de ruimere ateliers en
startten ons winkeltje ter plaatse. Intrek van sas tussen beide woonhuizen
met bureau teamleider wonen en slaapplaats nachtdienst met douche en
toilet.
Door de jaren heen zorgen een kokkin en haar ploeg voor onze voeding. Na
het pensioen van de keukenmedewerkers wordt beslist door de Stad de
middagmalen in te trekken. (Na de overname worden we terug verwend
met een eigen kok die ook de andere sites van Kompas bevoorraadt.)

Na de zomer werkten we de visie uit van de vernieuwde werking dagcentrum: verschuiving klemtoon op dagbesteding ipv leefgroepwerking.
We hielden een reorganisatie bij wonen: 8 cliënten verhuizen van woonhuis,
alsook enkele medewerkers. Voor medewerkers zijn we van mening dat dit
enige impuls geeft en vrijwaart té nauwe banden te smeden vooral in een
woonsituatie.

2013-2014
De woonhuizen kregen een opfrissing met een likje verf, enkele herstellingen en nieuwe meubels.

2014
Digitale televisie in de living van de woonhuizen en de lokalen van de
zoete inval worden opgefrist door een trouwe vrijwilliger en lid van RVB ’t
Kasteeltje.
In 2014 besliste het stadsbestuur om een overnemer te zoeken gezien de
nieuwe regelgeving rond Persoonsvolgend Budget.

2014
Beslissing Stadsbestuur om overnemer te zoeken gezien komende regelgeving PVB. Onderzoek externe firma welke pistes best te bewandelen.
Gesprekken, aanbesteding, samenstelling stuurgroep, samenstelling jury
voor gesprekken aanbesteding. Na veel onderzoekswerk ook met de juridische dienst van de stad, gesprekken en vergaderingen komt Kompas als
eerste uit de bus om een overname verder met te bespreken. Deze onderhandelingen starten en 1/1/2017 is de overname een feit. Belangrijkste basisvoorwaarden waren behoud van medewerkers én behoud van eigenheid
(visie, werking GBR, vriendenkring) van site De Wal.
Eveneens besluit tot de renovatie van het Kasteeltje en bureaus Beekstraat
naar bovenverdieping Kasteeltje en een sociaal restaurant op de benedenverdieping. Streefdatum hiervoor werd gelegd naar eind 2018 wat zou
samenvallen met opening van Sociaal Restaurant ‘Villa Ooievaar’ en het
feestweekend 40 jarig bestaan van De Wal.

2015
Nieuwe verblijfsovereenkomsten door FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) vanuit het VAPH

De nieuwe werking van het dagcentrum begint: niet langer een leefgroep
werking, wel een dag invulling. Cliënten komen volgens het normalisatie
principe naar het dagcentrum om te werken, zich verder te ontplooien en
activiteiten te doen die men thuis niet doet.

Opendeurdag, 2015

2016
Een groepje medewerkers nam het initiatief om een 2de droomproject te
organiseren voor cliënten wonen. We organiseerden een optreden gevolgd
door fuif, zochten sponsors en verkochten steunkaarten. Met de verschillende opbrengsten werden de dromen van cliënten wonen allemaal gerealiseerd, opnieuw onder begeleiding van medewerkers.

2017
Overname door vzw Kompas. Nu zijn we één grote groep, samen met sites
Zandeken, Beekstraat, Sint-Kruis-Winkel, de mobiele begeleiding, HOI, JOM,
Op Zwier en de Pietersbar.
De invoering van de PersoonsVolgendeFinanciering is een feit. We weten
niet zo goed wat er allemaal op ons afkomt …in 2018 kijken we de kat uit de
boom vooraleer we nog vakanties vastleggen met de voorziening. Al die jaren gingen we met onze cliënten in kleine groep op vakantie met eigen begeleiding. De laatste 5 jaar kwam de Boudewijnstichting Oost-Vlaanderen
financieel tussen door het verblijf te betalen, voordien ook nog service
clubs en sponsoring waar we bijzonder dankbaar voor zijn. Vakanties gingen van huren van villa’s, vakantiewoningen, zeilen, hotel, boot overnachting, vakantie huisjes in parken: schitterende ervaringen en belevenissen
voor cliënten en medewerkers. Het was steeds tof als beleidsmedewerkers
ons steentje bij te dragen via vervoer, bezoek, traktaties.
Maar dit werd financieel niet langer haalbaar noch voor de individuele kost
van de cliënt noch voor de personeelskost.

2018
De dagbesteding van de Beekstraat verhuist naar site De Wal en de administratieve zetel uit de Beekstraat verhuist naar het Kasteeltje. En we openen
ons eerste sociaal restaurant, Villa Ooievaar.

Nog enkele weetjes…
•

Jaarlijkse terugkomende externe activiteiten waar we graag aan deelnemen:
Halfvastenfoor, atelieretentje, medewerkers etentje, special mania, RFS,
Lokerse feesten, Jazz in het park Oudenaarde, Buren Sportdienst Leistreek,
Special Olympics, …

•

Jaarlijks terugkomende interne activiteiten waar we naar uitkijken: ODD,
sfeermarkt, nieuwjaarsfeest, klaasnamiddag, paasfeest, zomer BQ, vakanties
tot 2017, teamdagen, de toffe Quiz avonden zowel voor internen als sympathisanten.

•

Cliënten met wie we samen leefden en om een of andere reden de voorziening verlieten: Olivier, Liliane, Alain, René, Patrick, Karel, Freddy, Bernadette,
Geoffrey, Bart, Anja, Daniël, Dimitry, Pascale, Dominique, François.

•

Jammer genoeg zijn ondertussen een aantal cliënten overleden: Myriam,
Rosanne, Rosine, Marleen, Dirk, Filip, Rita, Christiaan, Chris, Harry, Linda, Martine, Kurt, Veerle. We ervaarden dit steeds als een groot gemis, een puzzelstuk uit onze gezinspuzzel die verloren ging… We schakelden experts in rond
rouwen en verlies voor medewerkers en cliënten die uiting gaven hieraan
nood te hebben.
We nemen uitgebreid afscheid passend voor iedere cliënt. Marian zorgt voor
een afscheidsrede bij de plechtigheid, samen thuis eten we als ‘afscheidsfeest’ en alle cliënten nemen op hun persoonlijke manier op dat moment
afscheid. Pijnlijke en terzelfdertijd beklijvende momenten die naast verdriet
ook het samen-gevoel verrijken.

•

Oprichting Gebruikersraden: het VAPH vraagt inzake het kwaliteitsbeleid aan
de voorzieningen om gebruikersraden op te richten.

•

Binnen het Stedelijk DC met home beslissen we te werken met vertegenwoordigers van de cliënten ipv cliënten zelf zodat ieder de mogelijkheid heeft
iemand naar voor te brengen. Voor de cliënten voorzien we een bewonersvergadering per entiteit. Dankzij de interesse en samenwerking van en met
verschillende personen uit het sociale net hebben we van bij de oprichting
hiervan goed draaiende gebruikersraden waar belangrijke zaken worden

voorgelegd en besproken, waar iedereen aanwezig iets algemeens kan in de
groep brengen. Dit forum is niet opgericht om individuele zaken te bespreken
omwille van privacy. Dank aan diegenen die deze aangename samenwerking
mogelijk maken.
•

vzw ’t Kasteeltje is, onze vriendenkring, organiseert heel wat activiteiten
om zodat we de opgebrachte middelen kunnen spenderen tvv de cliënten.
(Aankopen ter verfraaiing, financiële steun bij vakanties, traktaties op Special
Olympics, daguitstappen, vervoer, geschenken bij Kerst en Nieuw (ook voor
begeleiding), aandacht voor langdurig zieke medewerkers, jaarlijks nieuwjaarsfeest voor cliënten en hun sociaal net.) Iedereen kan hiervan lid worden
en blijft dan op de hoogte van onze activiteiten. De vzw bestaat uit een Raad
van Bestuur en leden. De RvB bestaat uit ouders/vertegenwoordigers, sympathisanten en wordt mee opgevolgd door de directeur van de site. De vzw
doet geen inmenging in pedagogische thema’s.

•

Grote toneelopvoeringen vragen jaren voorbereiding; de cliënten verleggen
op een fantastische manier hun grenzen. Zo voerden we in 1989 met het
gezelschap van wijlen Romain De Coninck een ludiek sruk op en in 1997 de
Tovernaar van Oz op in het NTG 2 op zaterdag avond en zondagnamiddag.
Toen werd de regie in handen genomen door de heer Marc Reinaert in samenwerking met enkele professionele acteurs. We huurden een platform af van
het toen in de steiger staande shopping center aan het zuid om er de laatste
2 weken samen te oefenen, te leven…een unieke ervaring.
Om de 2 jaar voert onze eigen toneel groep de ‘ Waltiesten’ een productie
op liefst in een extern theater/zaal. Voor oktober 2019 staat een nieuwe
productie gepland ‘Chez Oma Courgette’. De gasten schrijven en brengen een
stuk begeleid door de verantwoordelijke Toneel&Dans. Decor, muziek, tekst en
kledij wordt grotendeels in groep gecreëerd.

•

Vrij snel na de bekendmaking van SMOG (Spreken Met Ondersteuning van
Gebaren) hebben dit handig pedagogisch middel ingevoerd binnen de Wal.
Vorming voor en met Cliënten en medewerkers werd ruimschoots georganiseerd. Net zoals een eenduidig pictosysteem die voor veel cliënten zeer
welkom was.

•

Vanaf 1982 hebben we er een gewoonte van gemaakt jaarlijks een opendeurdag te houden. Deze groeide steeds verder uit.
Talrijke BV’s vulden mee ons programma ter groot plezier van onze cliënten.
Namen zoals Will Tura (2x), The Dinky Toys, Gunter Neefs, Lily Castel, Danny
Sanclair, Johan Verminnen, Kristof bezorgden ons toffe namiddagen waarop
ook heel veel externen en sympa
thisanten onze tent deden vollopen. Fijn dat zij dit belangloos deden.
Gedurende vele jaren werd ons Kip aan ’t spit gesponseerd en bakten Directeur en Inspecteur Stedelijk Onderwijs heerlijke pannenkoeken. Wat een sfeer
telkens weer.
Vanaf 1985 kregen onze shows op de opendeurdag een thema, hier werd
maanden aan gewerkt. Ook de kledij en de decorstukken werden zelf voorzien,
als een groot project en doel. Naast het show gehalte willen we steeds onze
cliënten op een speelse manier inhoudelijk iets bijbrengen.
Diverse thema’s zoals circus, vier seizoenen, euroshow, euro song, musichalls,
muppet show, olympische spelen, prehistorie, Playback shows.

We kunnen een boek schrijven met schitterende
momenten, verdriet, gemis, woordenwisselingen,
vertrouwen & wantrouwen, plezier, stress, grote inzet
& engagement…
Net zoals het in een echte thuis verloopt.
We zijn blij voor deze “eigen-aardige” doelgroep
te mogen werken: we blijven dagelijks iets nieuws bij
elkaar te ontdekken.
Tekst: Marian De Clercq, sitecoördinator De Wal
Foto’s: beeldarchief De Wal
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