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Beste lezer,

Dinsdag, 31 augustus 2021: onder een stralend zonnetje leek corona 
eventjes heel ver weg in De Witte Mol. Het was “afsluiting van de vakan-
tie”, zoals we dat noemen. De therapeuten hadden speciaal voor de 
gelegenheid echte pizzabakkers, mét houtoven, laten afkomen voor 
een “pizzabuffet à volonté”. Wat een feest! En wat deed het deugd om 
iedereen nog eens bij elkaar te zien. Iedereen in zijn eigen clusterbub-
bel, maar vooral ook samen met alle andere ‘Witte Mollenaars’. Ons 
hart werd erdoor verwarmd!

Zaterdag 5 september 2021: een coronabesmetting in De Witte Mol! 
Hoe snel kwamen we ineens weer in een andere wereld terecht. Een 
wereld van afzondering, quarantaine, werken in pakken en met veel af-
stand. Afstand ten opzichte van elkaar, en voor de zorggebruikers ook 
weer op afstand van familie en bezoekers. Het is ontnuchterend te we-
ten hoe snel vrijheid en samen plezier beleven in deze tijd kan omslaan 
in beperkt worden en alleen zijn. 

Maandag 20 september 2021: na een spannend weekend krijgen we 
te horen dat De Witte Mol terug helemaal ‘corona-vrij’ is! Wat een op-
luchting!  En wat een vreugde voelen we als we de gedwongen afstand 
tussen mensen terug kunnen opheffen. Hoe fijn is het om terug zorg-
gebruikers en bezoekers in het hoofdgebouw te kunnen ontvangen en 
ontmoeten! Hoeveel deugd doet het om elkaar terug echt te kunnen 
begroeten, in plaats van met een raam ertussen!

Laten we hopen dat deze bijzondere tijd nu snel écht voorbij gaat. 
Laten we hopen dat we niet meer moeten afzonderen en isoleren. 
Laten we hopen dat we elkaar snel terug mogen vastpakken: om te 
troosten, om te knuffelen, om te dansen!

Want geluk vind je niet in eenzaamheid….

VO
O

RW
O

O
RD

C
O

LO
FO

N Redactie/Eindredactie:   
Lies Houben
Kimberly Collignon
Carine Lijen
Fons Wouters 
An Konings

Journalisten: 
Inge Pasmans 
Jessie Helsen

Corrector: 
Marleen Vranckx

Vormgeving: 
Stef Vranken

Fotograaf:
Chloë Trost

Eigen artikels zijn altijd welkom. 
Elk artikel moet naam en 
contactgegevens van de auteur 
bevatten. Op vraag kunnen 
artikels anoniem gepubliceerd 
worden.
 
Redactieadres: 
Witte Mol Contact, Galbergen 21, 
2400 Mol 
journalist@mol.stijn.be

An Konings
Directeur De Witte Mol

10



4 54 5

ZO
RG

G
EB

RU
IK

ER
S Familienet

Binnen De Witte Mol zijn we steeds op zoek naar nieuwe, 
betere vormen van communicatie. Ook op onze leefgroe-
pen zijn medewerkers vaak zoekende hoe ze op een fijne 
en gemakkelijke manier het reilen en zeilen van hun werking 
kunnen delen met het netwerk van de zorggebruiker. De 
afgelopen maanden hadden we hierrond, samen met leef-
groep Korrel, een proefproject lopen met Familienet.

What’s in a name?

Familienet is een waardevol communicatiemiddel rondom 
iemand die zorg of hulp nodig heeft. Zorgverleners en fami-
lie kunnen makkelijk en snel belangrijke zaken uitwisselen 
op een afgeschermde webpagina. Vergelijk het een beetje 
met een afgesloten facebookgroep. Zo is iedereen op de 
hoogte van activiteiten en specifieke vragen. Maar Fami-
lienet is ook heel erg geschikt om samen herinneringen 
te delen. Het uitwisselen van informatie zorgt voor meer 
betrokkenheid. En meer betrokkenheid zorgt voor betere 
zorg want zorgen doen we samen.

Geluksmomentjes delen

Leefgroep Korrel was al langer vragende partij om op een 
veilige manier foto’s van zorggebruikers te kunnen delen. 
Ook tijdens de coronacrisis voelden ze heel erg de behoefte 
om op een snelle en makkelijke manier met het netwerk 
te communiceren omdat er geen of minder rechtstreeks 
contact was. Hierbij vonden ze het vooral belangrijk dat de 
kleine geluksmomentjes en de positieve gebeurtenissen 
konden gedeeld worden. Ook vanuit het netwerk kwam de 
vraag naar een grotere betrokkenheid. 

Familienet zou hierop een antwoord kunnen bieden en zo 
is Korrel hiermee van start gegaan als proefproject. Na een 
evaluatie zouden we dan eventueel kunnen uitbreiden naar 
alle leefgroepen van De Witte Mol.

Op dit moment heeft leefgroep Korrel vooral ingezet op het 
delen van een agenda, delen van foto’s en een voorstelling 
van alle medewerkers. Elke familie heeft een eigen pagina 
waarop ze zelf nieuwtjes en foto’s kunnen zetten én er kan 
iets gepost worden voor de hele groep. 

Wat levert het op

De medewerkers van leefgroep Korrel voelen dat er een 
grotere betrokkenheid ontstaat tussen de werking van de 
leefgroep en het netwerk van de zorggebruiker. Het delen 
van foto’s en nieuwtjes zorgt ook voor gespreksvoer wan-
neer het netwerk op de leefgroep komt. Al snel heb je het 
dan over de foto’s en kan je wat meer vertellen. 

Wat ze op Korrel belangrijk vinden is dat het een positief 
gegeven blijft. Geen klaagbank en vooral ook geen ver-
vanging van het fysieke contact. Het is een bijkomend, 
ondersteunend element. Tot nu hebben ze de ervaring dat 
er vooral vanuit Korrel foto’s en info gaat naar het netwerk 
en komt er nog minder terug. Waarschijnlijk zal dit ook wel 
vlotter beginnen lopen wanneer dit meer ingeburgerd raakt. 
De medewerkers van leefgroep Korrel willen hier dan ook 
graag mee doorgaan en voor de toekomst nog een uitbrei-
ding doen naar het levensboek van zorggebruikers. 

Wat vindt het netwerk

Wij spraken met enkele mensen van het netwerk en ook 
hier hoorden we vooral positieve geluiden. Ouders geven 
te kennen dat het “heel plezant” is om de foto’s te zien. Het 
is voor hen iets om naar uit te kijken. Het doet deugd om te 
kunnen zien wat hun zoon/ dochter beleeft op momenten 
dat ze er zelf niet zijn. Ze geven dan ook een welgemeend 
compliment aan leefgroep Korrel: “ze doen dat echt goed”.  

Zelfs wanneer er familie is die niet zelf over een computer 
beschikt, kan er een mouw aan gepast worden. Een ander 
familielid (mét computer) zorgt er dan voor dat de beelden 
bij hen geraken.

De foto’s en nieuwtjes zijn steeds een fijn gespreksonder-
werp. Ook al komt familie niet zo vaak fysiek op bezoek, op 
die manier zijn ze toch meer betrokken. Het is fijn om dit op 
deze manier te kunnen doen en bij te blijven.

We vergeleken Familienet al met Facebook, maar in tegen-
stelling tot het laatste is er bij Familienet geen constante 
stroom aan informatie. De frequentie (gemiddeld 1x per 
week) van berichten is zeker OK. Ook voor het netwerk 
mag dit communicatiekanaal dus zeker blijven bestaan.

 “ Het uitwisselen van informatie 
zorgt voor meer betrokkenheid, 
meer betrokkenheid zorgt voor 

betere zorg.” 
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Jaarlijks organiseert De Witte Mol verschillende activiteiten. Denk maar aan De Witte Mol feest, De Witte Mol fietst, de 
culinaire wijnhappening, …

Covid-19 zorgde er helaas voor dat sommige van deze activiteiten niet konden doorgaan. Uiteraard heeft dit een 
financiële impact op onze organisatie.

We hopen dat u ons wil helpen deze impact te verkleinen door ons te steunen met een gift tegen fiscaal attest. De 
overheid heeft in dit kader beslist dat in 2021 elke gift (vanaf 40 euro) recht geeft op een fiscale aftrek van 60% (in 
plaats van 40%). Concreet wil dit zeggen dat een gift van 100 euro u uiteindelijk maar 40 euro kost. De overige 60 euro 
krijgt u terug via uw belastingaangifte. 

Meer weten? info@mol.stijn.be of 014 34 63 70

Wil je De Witte Mol steunen in deze 
moeilijke tijd?

 doe een GIFT TEGEN FISCAAL ATTEST

De Witte Mol gaat voor een beter milieu

Stijn vzw wil graag zijn steentje bijdragen aan het verlagen van de 
CO2-uitstoot en dit door te investeren in groene energie. Ook De 
Witte Mol wil hier graag aan meewerken en heeft geïnvesteerd in 
zonnepanelen. De daken van het hoofdgebouw, van leefgroep 
Zandheuvel en van het Technisch Team zijn nu voorzien van 234 
zonnepanelen. 

Dankzij de groene stroomcertificaten die De Witte Mol gedurende 
10 jaar verkrijgt, zullen de panelen op ongeveer 7 jaar terugverdiend 
zijn. Het grootste deel van de geproduceerde energie zal boven-
dien lokaal verbruikt worden.

 Er waait  een frisse wind door blok 2 en 3 op het domein van De Witte Mol

Door de opwarming van de aarde werden we 
de afgelopen jaren steeds meer getrakteerd 
op hete zomers. Blok 2 (leefgroepen Duin en 
Zandkasteel) en blok 3 (leefgroepen Knikker 
en Heide) kregen door hun oriëntering het 
meeste zon van alle blokken op het domein 
en de temperaturen liepen daar al gauw 
hoog op, waardoor de gordijnen veel dicht 
bleven en de ventilatoren overuren draaiden. 
Maar sinds deze zomer werden ze uitgerust 
met airco’s, waardoor ze nu kunnen genieten 
van meer aangepaste temperaturen op hun 
leefgroep.
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Leefgroepen Zandsluis, Zavel, Anjers en Glasraam stre-
den mee met de Arenathon en probeerden per groep op 
100 dagen in Athene te geraken. Zowel zorggebruikers als 
personeel konden kilometers sprokkelen door te wande-
len, te fietsen, via motomed of hometrainer. Op een grote 
Europese kaart kon iedereen meevolgen hoe de strijd 
vorderde. Bij bepaalde tussenstops verdienden de zorgge-
bruikers beloningen en omdat alle leefgroepen het einddoel 
bereikt hadden, volgde er nog een groots eet – en drinkfes-
tijn in Griekse stijl als afsluiter. Hieronder kan je lezen hoe 
verschillende zorggebruikers de sportieve strijd beleefd 
hebben.

Eefje (leefgroep Zandsluis)

Ik vond het een leuk initiatief. Het was vooral fijn dat de kilo-
meters die ik normaal doe eens ergens bevestigd werden 
met een beloning. Anders is het maar vanzelfsprekend dat 
je beweegt. Ik vind dat ze zo ook eens iets moeten organise-
ren om stroom op te wekken. Dan zou er sowieso wel meer 
gefietst worden.

Annemie (leefgroep Zavel)

De Arenathon zat mooi in elkaar en ik vond het ook zeer 
fijn. Het was een goeie stimulans om te bewegen, want uit 
mezelf kijk ik daar wat tegenop. Ik heb namelijk MS en dat 
beperkt me in mijn stappen. 

Ik hoop dat ze zo nog eens iets organiseren. Ik wandel nog 
dagelijks 2 keer naar het hoofdgebouw en ook met de kiné 
heb ik nog mijn beweging, maar het is voor mij terug een 
beetje stilgevallen qua beweging na de Arenathon. 

Ingrid (leefgroep Glasraam)

Ik heb vooral kilometers gehaald door te fietsen, want 
dat doe ik graag. In mijn beleving heb ik eigenlijk niet meer 
bewogen als anders, maar de opvoedsters hielden wel 
dagelijks bij hoeveel we bewogen hadden. 

Winnen is natuurlijk leuk, maar dat hoeft niet. Ik weet dat 
we de Arenathon niet gewonnen hebben, maar wie er wel 
gewonnen heeft, weet ik niet meer… Ik ben dus helemaal 
geen competitiebeest.

Grote winnaar van de Arenathon 
was leefgroep Anjers. Proficiat!

Wim (leefgroep Anjers)

Arenathon was iets sportief en dat doe ik wel graag. Een 
overblijfsel van Arenathon is dat ik nu ook lid ben van een 
fietsclub. 

Competitie is niet belangrijk voor mij, maar ik reed meestal 
mee met Bob (een andere zorggebruiker van leefgroep 
Anjers) en die is wel competitief. Ik heb dus tijdens Are-
nathon automatisch iets meer gefietst dan anders. Ik denk 
ook dat ik eigenlijk nog iets meer kilometers gedaan heb 
dan ze hebben opgeschreven. Het leukste was wel het 
mooie weer, want fietsen in de regen, dat doe ik niet. 
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Leefgroep Harlekijn verwelkomt Dario
Vanaf mei mocht Harlekijn de 4-jarige kleuter Dario ver-
welkomen. Hij heeft een motorische beperking en een 
visusbeperking. Het leefgroep personeel en zijn papa laten 
je kennis maken met wie Dario is. 

Hoe zou je Dario kunnen omschrijven?

Papa: Dario is een lieve, speelse en aanhankelijke jongen, 
die soms een tikkeltje eigenwijs kan zijn. Het is ook een 
echte knuffelbeer.

Harlekijn: Dario is voor ons een blij kindje, dat houdt van 
zeer nabij-contact. . ‘Klein kijken’ is hierbij belangrijk : welke 
signalen geeft hij zelf aan en dan hierop gepast reageren.

Hoe zijn jullie bij De Witte Mol terecht gekomen?

Papa: Het was via onze huisarts dat we de gegevens 
hadden doorgekregen. We hebben dan contact opgeno-
men met De Witte Mol en mochten een kijkje komen nemen. 
Het zal ongeveer vorig jaar in oktober – november ergens 
geweest zijn dat we een eerste gesprek hadden en een 
rondleiding kregen, samen met Carine (expert Zorg). Het 
beviel ons meteen. 

Hoe verliep de eerste contactname?

Harlekijn: Dit verliep heel vlot. Zowel tijdens het huis-
bezoek als op zijn eerste dag in Harlekijn werd al meteen 
duidelijk dat Dario een kindje is dat graag zeer nabij-con-
tact heeft, wat normaal is gezien zijn visus-beperking. Dit 
is ook ‘onze dada’ in het Zandmanneke. Wij zijn het gewoon 
om af te dalen naar het niveau van het kindje, om ons aan te 
passen aan de noden van een kind.

Dario komt sinds mei naar Harlekijn. Hoe loopt het nu 
voor hem?

Harlekijn: Dario voelt zich goed, wanneer de begelei-
ding nabij is en kan inspelen op zijn noden en wanneer de 
omgeving voldoende is aangepast om hem een aange-
name dag te laten doorbrengen. Dario kan erg genieten van 
houdingsveranderingen, aangeboden prikkels (zoals een 
massage-trilbed) en dicht-bij-hem-zijn en hem aanraken. 
Hij trekt zich soms ook terug in zijn eigen wereldje en lijkt dit 
dan ook heel prima te vinden. Soms zoekt hij zelf prikkels op. 
Maar er is nog heel veel nieuw zowel voor ons als voor hem.

Papa: Het loopt heel goed en de andere kinderen hebben 
hem ook allemaal graag. Hij gaat graag en heeft het naar zijn 
zin, want hij lacht veel. We merken ook dat hij aan het open-
bloeien is. Eerst zat hij vaak nog in zijn eigen wereldje, maar 
nu maakt hij veel oogcontact en is hij heel nieuwsgierig naar 
wat er rondom hem gebeurt. Dario is vrolijk en daar gaat het 
om. 
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Team in de kijker: administratie

ONTHAAL

Deze 3 vrouwen vind je gere-
geld aan het onthaal: Marleen, 
Martine en Inge. We zetten ons 
een voormiddagje mee aan het 
onthaal en kijken hoe het hier in 
zijn werk gaat. 

Klokslag 9u worden de rolle-
tjes open getrokken, klaar voor 
een nieuwe dag. Zoals bij velen 
onder ons start de dag met het 
openen van de mailbox. Is er 

belangrijk nieuws, zijn er mails die moeten doorgestuurd 
worden, is er iets dat onmiddellijk moet gedaan worden? 
Marleen, onze collega voor een halve dag, kijkt dan ook 
even in de agenda’s van medewerkers. Niet omdat ze zo 
nieuwsgierig is maar om snel te kunnen zien wie er in huis 
is en wanneer ze beschikbaar zijn voor vragen. 
Kwestie van snel een antwoord te kunnen geven 
op vragen. Uiteraard wordt er ook in de eigen 
agenda gekeken of er speciale zaken te doen 
zijn. 

Over het algemeen is het moeilijk om je dag te 
plannen aan het onthaal. Steeds zijn er zaken die 
de planning doorkruisen. Naast de vaste taken 
zoals bestellingen, telefoons beantwoorden, 
informatie verspreiden, mensen ontvangen, 
wordt een dag steevast doorkruist met onver-
wachte zaken. Zo krijg je op een gegeven moment 
dan te maken met het geluid van een drankenautomaat 
waarin de blikjes ontploffen. Als medewerker op de eerste 
lijn help je dan ook deze plakboel op te kuisen. 

De deur van het onthaal staat altijd open waardoor ze zeer 
toegankelijk zijn voor iedereen die in het hoofdgebouw pas-
seert. Daarnaast heerst er op De 
Witte Mol een traditie om eerst 
naar het onthaal te bellen met je 
vraag. Misschien weten zij wel 
waar je moet zijn, wat je moet 
doen. Vaak is dit zo en word je 
geholpen. Hoe langer hoe meer 
proberen ook onze onthaal- 
medewerkers mee te stappen in 
de gedachte van zelfsturing. Een 
evolutie van DOEN naar MEE-
DENKEN en zelf laten doen.

Naast de algemene taken van een onthaal heeft elke mede-
werker nog zijn specifieke taken. Wat voor hen allemaal 
geldt is multitasking, flexibiliteit en kunnen werken met 
deadlines. En, het belangrijkste van allemaal: je wordt hier 
onthaald met de glimlach.

BOEKHOUDING

Martine is ons rekenwonder van dienst. Heb je kasgeld 
nodig voor je leefgroep of wil je graag dat je onkosten 

worden terugbetaald dan moet je op de 
boekhouding zijn. 4 dagen per week 

houdt Martine zich bezig met cijfers, 
facturen, budgetten en bankkaarten. 
We moeten u niet vertellen dat je hier-
voor heel precies moet zijn.

Naast het cijferwerk dat ze op zichzelf 
doet is er voor Martine ook een grote 
taak weggelegd om leefgroepen en 
diensten bij te staan in het beheren van 
hun kasboeken. Hoe boek je in en uit, 
waar noteer je welke kost en hoe bere-

ken je nu de kostprijs van een kamp? Allemaal vragen waar 
Martine met veel geduld een antwoord op geeft. 

Het team administratie: een team ten dienste van ieder-
een binnen De Witte Mol. Een team in de eerste lijn als 
aanspreekpunt, probleemoplosser, doorverwijzer, informa-
tieverstrekker. Een team vol talent. We zetten ze even in de 
kijker.
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Om al de vragen te kunnen beantwoorden wordt Marina 
voorlopig bijgestaan door Ilona en dat blijkt met momenten 
geen overbodige luxe te zijn.

BEWONERSADMINISTRATIE

Charlotte is de vrouw die ons hierover alles kan vertellen. De 
helft van de tijd dat Charlotte op De Witte Mol is, houdt ze 
zich bezig met bewonersadministratie. De andere helft van 
haar tijd is ze netwerk-
ondersteuner in cluster 
Arenah.

Als je haar taak in het kort 
wil omschrijven dan kom 
je op het volgende uit: het 
nastreven van een zo cor-
rect mogelijke facturatie 
door ondersteuning en 
controle van leefgroepen 
en diensten.

Concreet wil dit zeggen: aanwezigheden nakijken, woon-
-en leefkosten eenmalig goed zetten in de Individuele 
Dienstverlenings Overeenkomst (IDO), persoonlijke kosten 
en uitgaven ingeven en factureren en de individuele kost 
nakijken of er niet te veel wordt aangerekend aan de zorg-
gebruiker. Een hele boterham waar Charlotte haar tijd meer 
dan goed mee gevuld is. 

Niet alleen de financiën van leefgroepen en diensten 
worden door Martine in de gaten gehouden, ook de alge-
mene boekhouding van De Witte Mol. Al zal dit laatste in de 
toekomst drastisch veranderen. Daarover kan je verder in 
dit nummer meer lezen. 

PERSONEELSDIENST 

Een dienst die gerund wordt door Marina. Een dienst waar 
alle vragen terecht komen over contracten, uren, verlof, 
thematisch verlof, ziekte enz. Hier worden ook contrac-
ten opgesteld, lonen doorgegeven, aanvragen ingediend. 
Kortom, alles wat rechtstreeks gevolgen heeft voor de 
medewerkers van De Witte Mol. En dat zijn er, op dit 
moment, om en bij de 185. We moeten  je niet vertellen dat 
de dagen hier steeds goed gevuld zijn. Als je binnenkomt 
op de personeelsdienst ligt er steevast een stapeltje per-
soneelsdossiers die roepen om een dringende verwerking. 

In tegenstelling tot het onthaal, zal je hier af en toe wel een 
gesloten deur vinden. Als 
je dan toch stiekem zou 
binnen kijken, dan zal je 
zien dat er geconcen-
treerd gewerkt wordt. De 
kans is groot dat het dan 
het begin van de maand 
is en dat de lonen worden 
doorgegeven aan Acerta. 
In ieders belang dat dit 
correct kan verlopen. 

Wat wel te vergelijken is met het 
onthaal is dat je ook hier je dag niet helemaal kan plannen. 
Op dagen dat de deur openstaat en iedereen dus welkom 
is, lopen medewerkers even binnen. Om dit wat te kunnen 
kanaliseren wordt er sinds kort met spreekuren gewerkt. Zo 
kan er op andere momenten doorgewerkt worden aan dat 
stapeltje dossiers. 

“Het team administratie: een 
dienst voor iedereen binnen     

De Witte Mol.”
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De toekomst van de financiële dienst
De financiële dienst is een belangrijke dienst. Het werk hier 
gebeurt vooral achter de schermen. Wij zetten deze dienst 
met zijn mensen daarom graag even in de spotlight. 

Eerste een kleine terugblik

Van bij het begin van De Witte Mol hebben we een boek-
houdkundige dienst die bemand werd door Lieve. Ik schrijf 
bewust “werd” omdat Lieve bij het drukken van dit magazine 
op pensioen is. Tijd om wat aandacht aan haar te geven.

Lieve begon met werken in De Witte Mol in 1999 nadat ze 18 
jaar op St. Oda had gewerkt. Bij de opstart werkte ze aan-
vankelijk halftijds op de twee plaatsen. 

De eerste jaren was Lieve niet alleen verantwoordelijk voor 
de boekhouding, maar stond ze ook in voor de acties en 
het vrijwilligerswerk. Hier kijkt ze met veel plezier op terug 
omdat ze zo heel wat fijne contacten heeft gelegd. Afwisse-
ling is ook een rode draad in haar carrière. 

Lieve fleurde het meest op wanneer ze verschillende 
dingen kon doen en niet vast zat aan 1 bepaalde taak. In 
die zin was het voor haar heel erg welkom dat ze op een 
gegeven moment deel kon uitmaken van het directieteam. 
Ze kon haar blik verbreden, nieuwe uitdagingen aangaan. 
Zelf benoemt ze dit als “meer dan cijfers alleen”. De over-
stap naar FAM en daarna naar PVF (Persoonsvolgende 
Financiering) waren boeiende momenten. Lieve vond de 
uitdagingen belangrijker dan de functies. 

Lieve kijkt heel dankbaar terug op haar periode in De Witte 
Mol. Ze heeft hier veel mogen doen, veel kansen gekregen 
en vooral veel fijne mensen leren kennen. 

En dan nu…

Lieve kijkt uit naar haar pensioen en zit boordevol plannen. 
Ze begint met te zeggen dat ze het rustiger aan wil doen, 
maar als we haar plannen hoor, dan hebben we een ander 
beeld van rustig aan doen. 

Lieve is zich bewust dat sociale contacten belangrijk zijn en 
wil hier dan ook graag in investeren. Haar grootste project 
wordt het volgen van een 3 jaar durende gidscursus. Ze 
hoopt dan ook te kunnen gidsen, dagreizen begeleiden en 
zich op die manier verdiepen in geschiedenis en cultuur. 

Alsof dit nog niet genoeg is, is ze ook nog lid van verschil-
lende verenigingen waar ze haar steentje wil bijdragen. 

Een zwart gat? Nee, we denken  niet dat dit iets is waar Lieve 
mee geconfronteerd zal worden.

Bedankt Lieve, het ga je goed en waarschijnlijk wel tot ziens! 
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De toekomst

De toekomst van de financiële dienst zal er anders uitzien 
dan we gewoon zijn. De coördinator van deze overkoepe-
lende dienst is Dries Willems. We hadden met hem hierover 
een kort gesprek.

De nieuwe financiële dienst stapt de toekomst in met een 
nieuwe organisatiestructuur en nieuwe software. Concreet 
wil dat zeggen dat de 4 fysieke boekhoudingen die we van-
daag kennen (gelegen in Mol, Diepenbeek, Zolder en Pelt) 
zullen evolueren naar 1 financieel team.

Dit team zal de financiële dienstverlening voor de gehele 
Stijn vzw verzorgen. Deze samenwerking moet zorgen voor 
meer expertise, back up en efficiëntie.

Naast een nieuwe organisatiestructuur wordt er ook aan 
de voorbereiding van een nieuw softwarepakket gewerkt. 
Daardoor zullen een aantal taken geautomatiseerd worden 
en volgen onze boekhouders een maatschappelijke trend 
die al even aan de gang is. Op die manier worden zij exper-
ten die meer kunnen inzetten op analyse, rapportering en 
advies.

Door vele veranderingen en de komst van o.a. de persoons-
volgende financiering zijn we genoodzaakt om ons als 
organisatie veel meer in de markt te zetten dan we gewoon 
zijn. We worden eigenlijk echte ondernemers, maar dan wel 
sociale ondernemers met een warm hart voor zorg!

Stijn vzw en de dienstencentra hebben hierin al een hele 
weg afgelegd. Een voorbeeld hiervan is het organisatietra-
ject van De Witte Mol of de instap in andere sectoren zoals 
bijvoorbeeld seniorenzorg (via Kamiano) of de integratie 
van kinderdagverblijf Windekind bij Stijn vzw in 2022.

Elk dienstencentrum zal verantwoordelijk blijven voor haar 
eigen beleid, ook op financieel gebied. Zo moet De Witte 
Mol zelf accenten kunnen leggen en beleidskeuzes kunnen 
maken. Natuurlijk met een financieel gezonde organisatie 
als belangrijk uitgangspunt.

De financiële dienst wil hierin een steunpunt zijn voor elk 
dienstencentrum. Zij verwerken alle financiële informatie 
en vertalen dit naar de beleidsniveaus, maar ook naar leef-
groepen en medewerkers.

Het proces loopt al een heel tijdje achter de scher-
men. De eerste aanwervingen werden ook al gedaan. 
De komende tijd willen ze vooral de organisatiestruc-
tuur op punt krijgen en starten met de voorbereidingen 
voor de implementatie van het nieuwe softwarepakket. 
Dit nieuwe pakket zal gebruikt worden vanaf 01/01/2023.
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Project Vennestraat
Dat “de Vennestraat” een project is van De Witte Mol, is iets 
dat we al lang weten. Dat dit nu stilaan vorm begint te krijgen 
is wat nieuwer. Daarom geven we hier nog even een update 
over de bouw, maar vooral ook over de voorbereidingen van 
de opnames. Ilse, coördinator op De Witte Mol, is de pro-
jectmanager van dienst en vertelt me hoe het er nu bij staat 
en wat de plannen zijn voor het komende jaar.

PID 10

PID staat voor Projectinitiatiedocument. 10 staat gewoon 
voor het cijfer dat dit document, lees ook projectgroep, 
krijgt. 

Ilse zal als projectmanager deze groep leiden. Zij zal het 
werk niet alleen doen. Bedoeling is dat er medewerkers in 
deze groep zitten die mee kunnen nadenken en uitwerken 
hoe de werking van de Vennestraat er uit zal zien. Er wordt 
in eerste instantie gemikt op medewerkers vanuit de cluster 
Arenah omdat het een woonvorm wordt voor mensen met 
een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Indien nodig kan 
er ook verder gekeken worden.

Doel van PID 10

Deze projectgroep staat een flinke taak te wachten. Zij 
mogen de hele werking gaan uittekenen. Van A tot Z, van 
doelgroep tot uitwerking. Maar deze groep moet niet van 
nul beginnen. De opstart van de Anjers kunnen ze als lei-
draad nemen, zij hebben al ervaring met het uittekenen en 
opstarten van een nieuw project. Zij verhuizen ook mee 

naar de Vennestraat. Hun expertise kan dan ook ten volle 
benut worden om de vele knopen die er zijn te kunnen door-
hakken. Ook de zorggebruikers van de Anjers kunnen zeker 
hun steentje bijdragen.

De eerste uitdaging staat vanaf september voor de deur: het 
kostenplaatje uittekenen. Huurprijs van de studio / apparte-
ment en de woon-en leef kosten. Dit zou tegen december 
klaar moeten zijn omdat dit doorslaggevend kan zijn om te 
bepalen wie er in aanmerking komt voor een opname in de 
Vennestraat. Als alles goed verloopt kan er tegen oktober 
2022 gestart worden. Er is dus een jaar om alles voor te 
bereiden.

Doelgroep

Wie er voor dit project in aanmerking komt, ligt nog helemaal 
open. In het verleden is er wel een profiel opgesteld voor 
mogelijke kandidaten. Dit kan zeker meegenomen worden. 
Tegelijk zal er ook gekeken moeten worden naar de aanvra-
gen die er op dit moment al zijn. 

Welke zorg we gaan kunnen bieden en welke zorg een 
mogelijke kandidaat nodig heeft, zijn twee zaken die op 
elkaar afgestemd moeten worden. Een hele klus lijkt ons. 
Dan nog zijn er eventueel kandidaten die op dit moment 
in De Witte Mol verblijven en eventueel een verhuis willen 
maken naar dit nieuwe project. 
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Veel zal ook afhangen van beschikbare budgetten bij de 
kandidaten, die zullen mee bepalen wie er opgenomen kan 
worden en welke zorgen er dan geboden kunnen worden.

Er zal nog heel wat water naar de zee gedragen moeten 
worden vooraleer dit project van start gaat. Ilse gelooft er 
wel in dat dit gaat lukken, zeker met een ploeg die gemoti-
veerd is om hier de schouders onder te zetten. Ik wens hen 
in ieder geval veel succes!

HOE ZIT HET ONDERTUSSEN MET DE BOUW ZELF ?

Bij het verschijnen van dit magazine zal de elektriciteit en 
waterleiding gelegd zijn. De bezettingswerken zijn dan ook 
achter de rug en aan de ramen en deuren wordt normaal 
in september de laatste hand gelegd. Vanaf dan begint de 
inrichting. De oplevering van het hele gebouw is voorzien 
voor september 2022.

Nog even op een rij wat we nu juist mogen verwachten van 
de Vennestraat.

Van de 19 wooneenheden zijn er 6 die eigendom zijn van 
de Molse Bouwmaatschappij. Onder bepaalde voorwaar-
den kunnen wij die huren voor zorggebruikers die van ons 
aanbod willen genieten. Deze woningen zijn voorzien van 
alle nutsvoorzieningen. Naast deze appartementen op de 
benedenverdieping zijn er nog 3 studio’s beschikbaar. Zij 
hebben een slaapkamer, een natte cel en een living met kit-
chenette.

Op de eerste verdieping zijn er 10 studio’s voorzien, uit-
gerust met een natte cel. Zorggebruikers in deze studio’s 
hebben een gemeenschappelijke keuken, eetkamer en 
berging.
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Werkgroep meerjarenplan buigt zich 
over nieuwe doelen

Nona is kwaliteitscoördinator op De Witte Mol. Zij zorgt er 
mee voor dat, met de visie en het kader van De Witte Mol als 
fundament, we onze kwaliteit van zorg en de tevredenheid 
van de zorggebruikers goed opvolgen en dat we steeds 
blijven zoeken naar verbetering en groei. Zij zorgt er ook 
voor dat de wettelijke kaders en de juiste decreten daarbij 
gevolgd worden. Een groot deel van deze werkdoelen, komt 
samen in het meerjarenplan van De Witte Mol. Nona coördi-
neert dit, maar gelukkig hoeft ze dit niet alleen uit te denken. 
Hieronder kan je lezen hoe de werkgroep meerjarenplan in 
het leven werd geroepen en wat ze precies doen.

Het meerjarenplan en de opstart van de werkgroep

Elke 5 jaar wordt er een nieuw meerjarenplan opgemaakt 
voor De Witte Mol met doelstellingen waaraan ze in die 
periode vooral gaan werken. Om een zo ruim mogelijk beeld 
te krijgen van waar de noden precies liggen, werd er een 
werkgroep opgericht om mee te denken, samen met kwa-
liteitscoördinator Nona.

Er werd heel breed een oproep gelanceerd om mee in de 
werkgroep te stappen. Er kwam ook heel wat respons op 
de oproep wat leidde tot een zeer divers samengestelde 

groep. De leden van de werkgroep zijn Nona (kwaliteitsco-
ordinator), An (directie), Lin (coördinator), Nancy (lid van 
de vakbond en opvoedster in leefgroep Korrel), Katleen 
(opvoedster in leefgroep Anjers en actieverantwoorde-
lijke), Steffie (coach), Tinne (ergotherapeute), Evert (lid van 
de Gebruikersraad), Marieke (expert personeel) en Carine 
(expert zorg). 

Werkwijze

De werkgroep kwam in november 2020 een eerste keer 
samen om te brainstormen. Door de grote verscheidenheid 
aan onderwerpen, werd er besloten om de werkgroep nog 
verder op te delen in subgroepen: zorggebruikers, netwerk, 
medewerkers, vrijwilligers, Raad van Toezicht, serviceclubs 
en sponsoren, gemeente Mol en buurtbewoners. 

Elke subgroep legde een vragenlijst voor aan hun doel-
publiek. De werkgroep bundelde de noden die het meest 
naar voren kwamen uit die vragenlijsten en het directieteam 
besloot uiteindelijk welke doelstellingen het meest belang-
rijk waren om mee aan de slag te gaan. 

Het meerjarenplan loopt over 5 jaar, maar is echt een 
werkinstrument. Met sommige thema’s wordt onmiddellijk 
aan de slag gegaan en andere thema’s zullen pas in de loop 
van die 5 jaren aangepakt worden. Als blijkt dat er binnen 
die 5 jaar andere thema’s komen bovendrijven die dringend 
moeten worden aangepakt, maar nog niet vermeld staan in 
het meerjarenplan, dan zal ook bekeken worden op welke 
manier deze toch opgenomen kunnen worden. Anderzijds 
kunnen er ook thema’s die minder actueel blijken dan oor-
spronkelijk gedacht, even on hold gezet worden. Er kan dus 
van het plan afgeweken worden naargelang de noden die 
zich op dat moment stellen.

Opvolging en evaluatie

De werkgroep meerjarenplan kwam maandelijks samen 
tijdens de ‘actieve’ periode’, toen alles nog vorm moest krij-
gen. In de toekomst zullen ze nog halfjaarlijks samenkomen 
ter opvolging van het plan. De werkgroep zal zijn bevindin-
gen doorgeven aan het directieteam, dat verantwoordelijk 
is voor de verdere uitwerking en implementatie van het plan 
en dat ook jaarlijks de stand van zaken evalueert. 

Het meerjarenplan heeft nu dus vorm gekregen, maar 
er moet ook nog gekeken worden hoe de doelstellingen 
bereikt kunnen worden en welke acties daarvoor nodig zijn. 
Hiervoor wil de werkgroep de hulp inroepen van alle mede-
werkers van De Witte Mol, via projectgroepjes. Het plan zal 
ook ingebed worden in de procedure “zelfevaluatie” binnen 
De Witte Mol. Deze procedure is niet alleen wettelijk ver-
plicht, ze biedt ook een kader om de goede werking van de 
organisatie en de voortgang van het meerjarenplan op te 
volgen.
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Afscheid van Emma
Emma, 

Op maandagochtend bracht mama jou altijd naar leefgroep 
Duin, een dagje later kwam je grote broer Brecht er ook bij. 
Samen lagen jullie op één slaapkamer. Wat een broer – en 
zus liefde was het! Ook al spraken jullie niet met woorden, 
toch waren jullie een hecht team en onafscheidelijk samen. 

Emma je kon zo genieten van basale activiteiten: klank-
groepje, een zalige wandeling, rolstoelfietsen, een massage 
of gewoon even een zachte streling door je haren.

Vooral Disneyfilms konden jou bekoren. Elke figuur uit elke 
film kende je en je was gek van deze muziek.

Je genoot ook heel erg van paarden en onze hond Pebbles. 
Onze uitstapjes naar de manege vond je super en wanneer 
Pebbles bij je op bed sprong en even bij je kwam liggen lag jij 
te genieten met een brede glimlach.

Je was er ook steeds graag bij wanneer er een activiteit 
gepland was. We zagen je dan genieten van al de drukte om 
je heen.

En wat vond je het belangrijk om goed voor de dag te komen. 
Een mooi setje kleren met bijpassende oorbellen en sjaaltje. 
Brachten we dit onder de aandacht dan straalde je, maar 
ook jouw innerlijke schoonheid liet je buitenkant stralen . 

Je familie was heel belangrijk voor jou. Elk weekend ging je 
naar huis, naar een warm nest. Hier werd je met veel zorg en 
liefde omringd.

De laatste weken heb je gevochten om nog bij ons te blijven. 
Je leverde een strijd die je niet kon winnen. Zachtjes ingesla-
pen in de armen van je lieve mama en omringd door je lieve 
familie. Wat gaan we jou missen en zeker nooit vergeten.

Emma, rust zacht lieve meid 

Je begeleiders en mede zorggebruikers van leefgroep Duin 
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Nieuwe keuken op leefgroep Zavel 
dankzij Rotary
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De keuken op leefgroep Zavel kon wel een opknapbeurt 
gebruiken. Tony (zorggebruiker op leefgroep Zavel) kookt 
één keer per maand voor de leefgroep, maar eigenlijk had 
hij als rolstoelgebruiker te weinig werkruimte in de keuken. 
Van daaruit is het plan voor een nieuwe keuken gegroeid en 
dankzij sponsoring van Rotary, denkwerk van Anja (expert 
aankoop en bouw) en harde arbeid door Jeroen en zijn col-
lega’s van het technisch team is het plan ook tot uitvoering 
kunnen komen.
De start

Tony is kok van beroep en één keer per maand op vrijdag 
mag de leefgroep mee genieten van zijn kookkunsten. Dat 
koken verliep niet zonder slag of stoot, want de keuken in 
de leefgroep bood eigenlijk te weinig bewegingsruimte 
voor een rolstoelgebruiker en was ook al gedateerd. Verder 
was er slechts beperkte bergruimte, de kookplaat was te 
klein en Tony kon maar moei-
lijk in zijn potten kijken. Hij was 
dus vragende partij voor een 
nieuwe keuken.

De eerste gesprekken om 
de wensen en noden in kaart 
te brengen, dateren al van 
augustus 2019. Verschil-
lende partijen (Tony, het 
technisch team, de ortho-
pedisch verantwoordelijke, 
Anja, leefgroep personeel en 
de coördinator) zaten dan 
samen om de mogelijkheden 
en beperkingen te bespreken. 
Op die manier ontstond een 
eerste schetsontwerp. Hier 
zijn nog enkele aanpassingen 
en details aan veranderd om 
uiteindelijk op 30 septem-
ber tot het definitieve plan te 
komen. Vanaf dan kon de vol-
gende fase beginnen met het 
opvragen van offertes en de goedkeuring van het budget. 

Moeilijkheden

In eerste instantie zouden de werken uitgevoerd worden 
tijdens de kampweek van leefgroep Zavel in september 
2020. Alle nodige materialen werden besteld en er werd 
ook besproken met de leefgroep wat er allemaal moest 
gebeuren, zoals kasten leegmaken en wat ze nodig hadden 
om zich voor en na de werken toch te kunnen behelpen.

Omwille van onverwachte ziekte van een schrijnwerker van 
het technisch team kon de renovatie in september 2020 
niet doorgaan. Eind 2020 is dan Jeroen, een vervanger 
schrijnwerker, aangeworven waardoor het project vervolgd 
kon worden.

Er was natuurlijk ook corona die nog roet in het eten kwam 
gooien qua planning… Er werden geen kampen gepland, 
dus moest er een planning opgemaakt worden terwijl de 
zorggebruikers gewoon aanwezig waren. Daardoor werd 

er niet alleen meer gevraagd van het leefgroep personeel, 
maar ook van het technisch team. Zo moesten de ruimtes 
tegen 16u00 weer bruikbaar zijn voor personeel en zorgge-
bruikers. 

De uitvoering

De ontwerpfase was voorbij en dan volgde de uitvoe-
ringsfase, met een belangrijke rol voor Jeroen als nieuwe 
aanwinst bij het technisch team. Dit project moest meteen 
zijn kennis op de proef stellen. Jeroen moest een planning 
opmaken en een schatting van de werkuren. De volledige 
keuken moest vernieuwd worden, wat veel werk met zich 
meebracht. Eerst natuurlijk de voorbereidende fase met 
sloopwerken, vernieuwen van de elektriciteit en het ver-
plaatsen van waterleidingen. Daarna het opbouwen: de zelf 
gemaakte kasten, het eiland en de elektrische toestellen 

plaatsen, de spoelbak plaatsen, 
een nieuwe vloer leggen en ten-
slotte schilder – en tegelwerken. 

De uiteindelijke uitvoering van 
het grootste deel van het pro-
ject vond plaats tussen 3 en 
13 mei van dit jaar. De weken 
daarna volgde dan nog de 
afwerkingsfase, zoals stopcon-
tacten bijplaatsen en verlichting 
hangen.

De zorggebruikers waren 
benieuwd naar het eindresultaat 
en kwamen er regematig eens 
een kijkje nemen hoe de werken 
vorderden. De hinder werd zo 
beperkt mogelijk gehouden 
door het plaatsen van stofwan-
den. Ook de leef – en tv – ruimte 
werd envrij gelaten zodat deze 
gebruikt konden worden. De 
leefgroep zelf lette er verder op 

dat ze tijdens de werkzaamheden niet al te veel aanwezig 
waren op de leefgroep. Ze planden verschillende activitei-
ten in het hoofdgebouw en ze aten daar ook tijdelijk hun 
middagmaal.

Beleving

Omdat het één van de eerste grote projecten was die 
Jeroen mocht uitvoeren, geeft de afgewerkte keuken hem 
wel een goed gevoel.

Ook Tony is zeer tevreden over de nieuwe indeling van de 
keuken. Het voelt nu aan als luxe. Het eerste gerecht dat hij 
in de nieuwe keuken heeft klaargemaakt, was gehaktbal-
letjes in tomatensaus met pommes duchesse. Hij spreekt 
dan ook graag zijn dank uit aan Rotary voor het financieren 
van de nieuwe keuken, aan Anja voor het uittekenen van de 
keuken en vooral aan het technisch team, die de plaatsing 
van de keuken mogelijk gemaakt hebben.
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Raad van Toezicht zwaait André Dillen uit
André Dillen is een begrip binnen De Witte Mol. Al vanaf 
de eerstesteenlegging was hij betrokken. Hij laat zijn taak 
als voorzitter en lid van de Raad van Toezicht nu definitief 
achter zich. 

Het prille begin

Ik was (en ben nog steeds) Mollenaar en werd via Gilbert 
Seresia samen met wat vrienden uitgenodigd op Sint-Oda, 
omdat er plannen op tafel lagen om in Mol iets op te starten. 

Ik kende helemaal niets van de gehandicaptenzorg, maar 
was er zo door getroffen dat ik er op die manier ingerold ben 
en mij ervoor wilde inzetten. Ik ben dus vanaf het prille begin, 
vanaf de opbouw van De Witte Mol betrokken geweest. Ik 
heb er nooit spijt van gehad dat ik ermee begonnen ben en 
heb er altijd veel voldoening uitgehaald. Anders houd je het 
natuurlijk ook niet zo lang vol hé.

Raad van Toezicht

Ik was voorzitter (tot 2020) en lid van de Raad van Toezicht 
van De Witte Mol, lid van het Steunfonds van De Witte Mol 
en lid van de Raad van Bestuur van Stijn vzw.

Ik heb er veel van opgestoken en wat me het meest intri-
geerde was de inzet en het teamwork van het personeel. 
Mensen vinden het maar vanzelfsprekend dat personeel en 
directie er dag in dag uit voor de zorggebruikers staan, maar 
ik heb daar altijd veel bewondering voor gehad, want het is 
allesbehalve vanzelfsprekend.

Ik heb ook altijd veel gehad aan de mensen van de Raad 
van Toezicht: hoe we elkaar konden aanvoelen en de 
vriendschap. Maar er is altijd een periode van bezig zijn en 
een periode van stoppen en ik voelde dat het goed was 
geweest. Het doet me dan ook veel plezier dat de opvolging 
nu in goede handen is van Fons Wouters. 

“Had het tegen mijn goesting 
geweest, had ik het niet blijven 

doen.” 

Nog steeds verbonden met De Witte Mol

Ik laat De Witte Mol niet los, dat heb ik aan mezelf gezwo-
ren. Enerzijds heb ik alles aan De Witte Mol gegeven en dat 
ook altijd met de volle goesting gedaan. Anderzijds moet 
je je rol ook voor een stuk lossen en het aan anderen (jon-
gere mensen) laten, met een modernere visie. En dat is ook 
gebeurd binnen de Raad van Toezicht. 

Maar ik heb bij mijn afscheid gezegd dat ze me altijd mogen 
bellen als er ergens hulp nodig is. Wat ik nog kan, zal ik ook 
blijven doen zolang ik het nog kan en ik kan de mensen van 
De Witte Mol niet missen.

Ik mag niet klagen over mijn ouderdom. Hier en daar kraakt 
het weleens, maar ik ben er nog. Er zijn nog bouwprojecten 
van De Witte Mol opgestart in mijn tijd: de Vennestraat en de 
gedragsgroep op het domein van De Witte Mol. Ik hoop dat 
ik daarvan de inhuldiging nog mag meemaken. Dat zou me 
echt blij maken.
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25 jaar Steunfonds De Witte Mol
Het Steunfonds van De Witte Mol bestaat dit jaar 25 jaar. 
Een goede reden om even terug te blikken. We gaan jullie 
niet vervelen met de ontstaansgeschiedenis, noch met 
statuten. Wel willen we jullie meenemen in een verhaal van 
steun en toewijding voor De Witte Mol, verteld door Fons, 
ondervoorzitter.

Waar staat het Steunfonds voor

De naam “Steunfonds” dekt ook de lading: steun aan De 
Witte Mol. Op financieel en organisatorisch vlak. Zij zijn 
de drijvende kracht achter de acties, uiteraard bijgestaan 
door een hele hoop vrijwilligers. Mensen die op de achter-            
linie met een belangrijke taak, uit de spotlights, onze 
voorziening op de voorgrond zetten. Tegelijkertijd zorgen zij 
ook voor een binding tussen plaatselijke werkingen en De 
Witte Mol. De leden van het Steunfonds zijn ambassadeurs 
van De Witte Mol. Zij komen vanuit verschillende branches 
en kunnen dus een weerspiegeling van de maatschappij 
genoemd worden. 

De afgelopen 25 jaar kon het Steunfonds rekenen op een 
warme toewijding van Mia Willemsen, Fons Wouters, André 
Dillen, Roel Sleebus, Leo Hermans en Paul Caes. Zij waren 
er bij vanaf de eerste vergadering die werd gehouden in de 
lokalen van het Sint Lutgardisinstituut in Mol. 

Memorabele momenten

De allereerste actie vond al plaats nog voor De Witte Mol 
zijn deuren opende. Op het betonplatform van blok 1 werd 
de eerste BBQ gehouden. Het was een samenwerking 
tussen de hotelschool van Sint Lutgardis en de keuken van 
Sint Oda. Een volgende BBQ werd dan gehouden op de 
ruwbouw van de Glasvezel en zo werd een traditie in gang 
gezet die dan uitmondde in De Witte Mol Feesten een jaar 
later. 

Eén van de grootste evenementen waarvoor het Steun-
fonds initiatief genomen heeft, is het Golftornooi met diner 
op de terreinen van Golfclub Postel Steenhoven. Wat men 
op voorhand niet wist, is dat de dioxinecrisis dit evenement 
zou doorkruisen. Wat doe je dan met een diner als eieren 
niet mogen gegeten worden en voeding aan de grens met 
Frankrijk geblokkeerd staat? Een bestelwagen zoeken en 
naar de grens met Frankrijk rijden om alles te gaan halen. 
Van een engagement gesproken!

Onze jaarlijkse wijnverkoop met proeverij is ook gegroeid 
vanuit het Steunfonds en ondertussen een echte traditie 
geworden.

Fijne samenwerking

Fons wil heel graag de fijne samenwerking benadrukken 
tussen de leden en De Witte Mol. Er is een openheid en een 
vertrouwen in elkaar en op die manier zorgt iedereen ervoor 
dat De Witte Mol en het Steunfonds een éénheid vormt.

“Het Steunfonds: mensen met 
een groot engagement en met 

een warm hart voor De Witte 
Mol.”

 v.l.n.r: Paul Caes, Mia Willemsen,  Christine Vreys, Claudia Van Lingen, Annie Vandeweyer,  André Dillen, Staf Verbiest, 
Jef Berghmans  & Fons Wouters.  Staat niet bij op de foto:  Leo Hermans 
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Onze 6 nieuwe wijnen

Domaine Duffour  Côtes De Gascogne   2020

Het domein is in het zuidwesten van Frankrijk gelegen. De familie Duffour 
weet van 3 lokale druivensoorten een prachtige wijn te maken. Hij heeft 
een citroengele kleur met groene glans. In de neus krijgen we een sprin-
gend explosief parfum dat lang blijft nazinderen. In de smaak vinden we 
toetsen van citrus en tropisch fruit. Geniet van deze wijn als aperitief of bij 
salades, visgerechten en oosterse schotels. Je drinkt hem best jong. Een 
wijn met veel kwaliteiten voor een uitzonderlijke prijs.

Viognier ‘Resrve’- Luc Pirlet- Pays D’Oc 2020 

20 jaar geleden bij onze eerste wijnverkoop gingen we samenwerking aan 
met Luc Pirlet. Al die jaren zijn we overtuigd gebleven van de hoogstaande 
kwaliteit van zijn wijnen. Veel toprestaurants in de wereld hebben dan ook 
de wijnen van Luc Pirlet op hun wijnkaart staan. Voor onze twintigste wijn-
verkoop konden we dan ook niet anders dan een speciale wijn van hem 
selecteren. Viognier is een prachtige druif uit het zuiden maar moeilijk te 
vinifiëren. Maar Luc Pirlet slaagt er in een prachtwijn te produceren. Goud-
geel van kleur, met een bloemig aroma met rijpe peer en abrikozen. Een iets 
exotische volle smaak met veel finesse zonder zwaar over te komen en blijft 
bovendien lang hangen in de mond. Ideale wijn bij de Aziatische keuken en 
dan vooral sushi. Maar ook bij kreeft en andere schaaldieren, lenteslaatjes, 
asperges en bereidingen met truffel. Deze wijn kan ook een paar jaar rijpen. 
Voor deze prijs ga je geen betere Viognier vinden.

Chardonnay - Mc Manis – Californië - USA 2019

Dit is een Chardonnay van topkwaliteit die we in Europa nog zelden aan-
treffen. De wijngaarden liggen ten zuiden van Sacramento waar ze koele 
invloeden hebben van de Stanislous Rivier.  De oogst gebeurt s ’nachts om 
met koele druiven aan de gisting te beginnen. Een kleine opbrengst en vak-
kennis van vijf generaties wijnbouwers die voor een ecologische wijnbouw 
opteren zorgen hier voor de betere Chardonnay. Het is een strogele wijn 
met expressief boeket van peer, perzik, meloen en boter. Met voldoende 
zuren en een zeer lichte vatrijping is het een zachte romige wijn en kunnen 
we lang nagenieten van een complexe afdronk. Past goed bij gastrono-
mische bereidingen van vis en schaaldieren maar ook van gevogelte en 
kalfsvlees en ideaal bij oesters.
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Côtes du Rhône ‘RS Rosé’ LePlan-Vermeersch 2020

De Belg Dirk Vermeersch die bij ons bekend is al racepiloot heeft in de 
Côtes du Rhône op een paar jaar tijd een top wijnbedrijf gerealiseerd. 
Zijn wijnen vinden we in alle wijngidsen terug met hoge quotaties. Het 
doet ons dan ook plezier dat we één van zijn betere wijnen in ons assor-
timent kunnen opnemen. Met een maximum rendement van 50 hl/ha 
van de voornamelijk Grenache hebben we hier te maken met een rosé 
die u niet zal teleurstellen. Zijn kleur is licht zalmroos. In de neus vinden 
we framboos spicy specerijen en de mond verrast hij door fruitigheid 
van frambozen en licht bittertje van zwarte peper. Mooie aperitiefwijn of 
begeleider van slaatjes, fijne charcuterie en gerechtjes ‘to share’

Finca La Estacada – Tempranillo 6 Meses – Castilla La Mancha - Spanje 
2019

De filosofie van de familie Cantarero Rodriguez is wijnen maken met een 
uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding. Daar zijn ze bij deze wijn ook 100% 
in geslaagd. De Tempranillo wordt hier verbouwd op een harde schrale 
bodem op een hoogte van boven de 900 meter en krijgt zijn finesse tijdens 
de 6 maanden lagering op vaten van Amerikaanse eik . In het glas zien we 
een dieprode kersenkleur met een aroma van frisse kruidigheid en zwarte 
bessen. In de mond is hij een frisse vlezige wijn met zachte tannine met een 
mooie afdronk van rijp rood fruit. Serveer deze wijn niet te warm bij patés, 
wildgerechten, kazen en pasta’s. 

Roso Piceno Suprtiore ‘Montetinello’ Saladini Pilastri – Marche- 
Italië 2017

Deze wijn van een uitzonderlijke kwaliteit van het bekende 
wijndomein Saladini Pilastri is gemaakt van organische geteelde 
Montepulciano 70% en Sangiovese 30%. Na fermentatie komt een 
lagering van 18 maanden op Franse eik. Zo bekomt deze wijn een 
robijnrode kleur met dikke tranen. Na het walsen komen de aroma’s 
vrij van zwart fruit, tabak, leder en vanille. In de mond krijgen we frisse 
volle aanzet met fijne kruidigheid en ondersteunende robuuste tan-
nine. Deze Italiaanse topwijn wordt graag begeleid met smaakvolle 
gerechten, geroosterd rundsvlees of wild, bereidingen met salie of 
rozemarijn, wildstoverij en sterke kazen. Je kunt er ook gewoon zalig 
van genieten.
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Oktober 2021    Start wijnverkoop 2021/2022

Zaterdag 9 oktober 2021       Wijnproeverij       

 Locatie  Parochiecentrum Ten   

 Aerekorf  Achterbos 76  2400 Mol

Zondag 14 november 2021  Toneelavond door de Bert Leysenkring  

 in zaal ‘t Getouw Mol ‘Ladies Night’  

 Reservatie: www.getouw.be  €14

Zaterdag 11 december 2021  Gastronomische wijnhappening   

 met een Italiaans tintje.

Zondag 20 maart  2022 Opendeurdag - Dag van de Zorg

21/22/23/24  april 2022  De Witte Mol feesten 

Kalender De Witte Mol
Er is altijd iets gewoon bijzonders te beleven...


