Beste sympathisant,
De Wal viert zijn 40 jarig bestaan!
Een geëngageerd team zorgde al die jaren voor
onze belangrijkste uitdaging: een warme thuis zijn
voor onze cliënten, 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.
Bedankt aan alle medewerkers van De Wal door de
jaren heen, Stad Gent, vzw ’t Kasteeltje, vrijwilligers,
cliënten en hun netwerk en Kompas sinds de overname.
Geniet van de fototentoonstelling en de film over
40 jaar De Wal!
Groeten,
Marian De Cercq
Sitecoördinator De Wal

40 JAAR
IN ‘T KORT
1978
Op vraag van enkele ouders opent Stad Gent,
afdeling Onderwijs, een ‘Bezigheidshome’, als
verlenging van het Stedelijk Medisch Pedagogisch Instituut, in de Muylaertstraat aan het UZ.

1981

1985

We verhuizen naar het Kasteeltje in de
Botestraat, waarna kort nadien Marian
De Clercq, directeur werd. In dit jaar
werd ook vzw ‘t Kasteeltje opgericht,
met als doel fondsen te verzamelen.

Opstart van het Dagcentrum, waar nu De Zoete Inval en de
Orangerie, deze is pas veel later in gebruik genomen, zijn.
Leerlingen van het BLO Sint Lievenspoortstraat konden
hier ook tijdens de schoolvakanties terecht.

1994-1995
Start van een uitgebouwde atelierwerking: bakkerij-, hout-, kaarsen- en creatief atelier.

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.

1983
Bezoek van prinses Paola: voor veel cliënten, hun
netwerk en medewerkers een moment van waardering.
In dit jaar krijgen we een erkenning van bezigheidshome
voor 20 volwassen mannen en vrouwen met een matige tot ernstige mentale handicap door het toenmalig
Vlaams Fonds.

1990
Eerste ‘spel zonder grenzen’ met medewerkers,
cliënten en derden samen, netbalcompetitie, start
van onze kerstactie (kerstkransen, kaarsen en
kaartjes) welke nog steeds in ere wordt gehouden
en de start van animatiegroepen.

1996
We nemen voor de eerste keer mee
aan de Special Olympics.
er is meer...

1997
Eerste caravanweekend met Vakantiegenoegens op ons domein.

1998
Eerste Droomproject. Eén droom van iedere
cliënt werd werkelijkheid (waaronder een
vliegtuigreis en eten met Eddy Wally). In dit
jaar werden de woonhuizen De Zon en De
Regenboog gebouwd.

2001
Spel zonder grenzen en start samenwerking met VMG
rond intimiteit en seksualiteit.

2007
Start netwerk schijf Stad Gent.

2000
Intrek in de nieuwe woonhuizen voor bewoners, een
polyvalente zaal en keuken. Het dagcentrum nam zijn
intrek in het Kasteeltje. Op een toffe manier kiezen
bewoners de naam van hun woonhuis, de Zon en de
Regenboog. En in dit jaar kregen we een grote schenking
van tante Clara Vandercrussen.

2005
Intense en hernieuwde aandacht voor
verouderingsprocessen en rouwprocessen bij de doelgroep.

2009

2010
Eerste buurtfeest. Beslissing rond de bouw van een
nieuw dagcentrum. Start vergeet-mij-nietjes: belevingsmoment voor oudere cliënten.

Meer aandacht voor beweging met vaste bewegingsmomenten voor onze bewoners. We voeren een herziening
door van de pedagogische klemtoon en visie: emotionele
ontwikkeling als basis voor ondersteuning. In dit jaar richtten we onze buurtgroep op. Al onze buurtbewoners krijgen
vanaf dan jaarlijks meiklokjes van onze bewoners.

2011

2012
Digitale revolutie: gedeelde agenda’s, facebook,
adressendatabase, internet in de woonhuizen.
Start van ‘Wallekrantje’. Plaatsing van ons zelfgemaakt kunstwerk op de grafsteen van tante Clara.

2013-2014
De woonhuizen en de zoete inval krijgen een opfrissing.
We krijgen digitale televisie in de living.

2015
Nieuwe werking van het dagcentrum: 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.

Start nieuwbouw Dagcentrum en start competitie Dagcentrum (bowling, zit-netbal, mini-voetbal, mini-handbal)

2013
Intrek gebouw dagcentrum, ruimere ateliers, intrek van
sas tussen beide woonhuizen. We starten ons winkeltje
om onze producten te verkopen.

2014
Start gesprekken tot overname in kader van de
nakende PersoonsVolgende Financiering.

2016
Organisatie en realisatie van ons 2de droomproject.

2017
Overname door vzw Kompas. Nu zijn we één grote
groep, samen met sites Zandeken, Beekstraat,
Moervaart, de mobiele begeleiding, HOI, JOM, Op
Zwier en de Pietersbar.

Vandaag
No Problems speelt de pannen van het dak, een selfie
met Sam Gooris, lekker eten in Villa Ooievaar...
Heel fijn dat we 40 Jaar De Wal met jou mogen vieren!

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.

“JE BENT PAS ECHT BEPERKT
ALS JE NIETS LEERT VAN MENSEN MET EEN BEPERKING”
Meer weten?
Kijk op www.vzwkompas.be/40jaarDeWal

