
Contact
Witte Mol PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

Kwartaalmagazine jaargang 24 n° 1 • afgiftekantoor 2400 Mol 1 • Erk. Nr. P708136 • v.u. An Konings, Galbergen 21 2400 Mol



IN
HO

UD

10
06

02 Inhoud & Voorwoord

04 Een nieuwe opname in leefgroep   

 Glasraam

06 Aan de slag met het nieuwe    

 onthaalbeleid

08 Team in de kijker: het directieteam

10 Mobiele en ambulante begeleidingen in  

 de kijker

12 Fotopagina

14 Projectwerking in De Witte Mol

16 Nieuwbouw voor zorggebruikers met   

 bijzondere gedragsnoden eindelijk van  

 start

17 Dag van de Zorg op 15 mei 2022

18 Kort Nieuws

20 De Witte Mol Feest

22 Afscheid van Nancy  en Jan

24 Kalender De Witte Mol



Beste lezer,

Wat een tijden beleven we toch! We duikelen van de ene coronagolf in 
de andere. Tussendoor proberen we te bekomen, wat normale dingen 
te doen, te genieten van wat er toe doet, elkaar terug te ontmoeten. 
Hoe wonderlijk is de veerkracht van onze zorggebruikers en hoe 
moedig zijn onze medewerkers. Elke dag beginnen we er weer aan, 
met nieuwe moed, voor en door elkaar.
En toch … De put die geslagen wordt, is diep. Eruit krabbelen vraagt 
tijd en energie. Zorggebruikers en medewerkers snakken naar 
gewoon, naar feest, naar knuffelen, samen eten en drinken, naar 
elkaar ontmoeten en naar het achter kunnen laten van isolaties, 
quarantaines en andere maatregelen. Ik kan hen geen ongelijk geven.

De toekomst ligt open. Er schijnt daar ergens een wereld zonder (of 
met minder) corona te zijn. Gelukkig! Hier en daar wagen we ons aan 
een project waarbij we ons richten op die toekomst: Vennestraat, 
zorg-strategisch plan, Dag van de Zorg, Meneer Miel, … . Het kost 
energie, maar het geeft ook veel energie om met andere, nieuwe 
dingen bezig te kunnen zijn.
En er ligt nog meer op de plank. Wat zouden we daar graag ook een 
lap op geven! Maar eerst is het bekomen, hopelijk binnen afzienbare 
tijd. Het overleven moet terug plaats kunnen maken voor leven, voor 
goed leven! In De Witte Mol weten we wat goed leven is. We doen 
graag zot en geven graag goeie feestjes!

In dit magazine kunnen we die feestjes en andere zotte dingen nog 
niet te veel in de kijker zetten. We hopen dit een volgende keer te 
kunnen doen. Wat je wel zal merken is dat we ondanks alles niet bij de 
pakken blijven neer zitten. We gaan terug op zoek naar het “waarom 
doen we dit?” en van daaruit ondernemen we actie en creëren we 
nieuwe dingen. En dat is de veerkracht van De Witte Mol! 

Veel leesgenot!
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Op 10 januari hadden we een nieuwe opname van Inge 
in leefgroep Glasraam. In dit artikel wordt het proces 
beschreven van “kennismaking tot opname”. Je krijgt het 
verhaal van Carine (expert zorg en PR), leefgroep Glasraam 
en van Inge zelf. Ieder vanuit z’n eigen blikveld.

Procedure tot opname

Een opname in een leefgroep in De Witte Mol is meestal een 
opname via niet rechtstreeks toegankelijke hulp.

Voor we effectief tot een opname kunnen overgaan, is er al 
een hele procedure aan voorafgegaan.

Wanneer mogelijke zorggebruikers een vraag stellen aan De 
Witte Mol en we kunnen hierop een antwoord bieden, wordt 
er in kaart gebracht wat de juiste zorgvraag is. Tegelijkertijd 
bekijken we hoe ver het staat met de aanvraag voor een 
persoonsvolgende budget (PVB) en helpen we hen hier 
mee verder indien nodig. 

Nog voor er een open plaats is, proberen we al verschillende 
zaken in orde te maken: verzamelen van alle gegevens, 
inschatten van de zorgzwaarte, kostenprijsberekening en 
een akkoord hierover. 

Op het moment dat er dan een open plaats is wordt er door 
de expert zorg en PR een selectie gemaakt van mogelijke 
kandidaten. Samen met de expert personeel bekijken 
ze welke invloed een mogelijke kandidaat heeft op de 
personeelsmiddelen. Wanneer dit duidelijk is wordt er een 
opname MDO ( = een multidisciplinair overleg) gedaan en 
worden alle betrokken partijen uitgenodigd.

Het opname MDO

Tijdens dit MDO worden alle mogelijke kandidaten 
besproken en op het einde wordt de knoop doorgehakt over 
wie er kan opgenomen worden. Er wordt dan ook bekeken 
wanneer de opname kan plaatsvinden.

De expert zorg en PR maakt een verslag van het MDO met 
daarin het besluit en de tijdlijn én aan wie er nog mogelijk 
bezwaar moet gevraagd worden. 

Nadien worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht, zo 
ook de zorggebruikers van de leefgroep. 

De effectieve opname

Nadat de nodige administratie is afgerond, wordt er 
in de betrokken cluster (in dit geval Glasparel) een 

Een nieuwe opname in 
leefgroep Glasraam
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Inge zelf aan het woord

Inge is 48 jaar en moeder van een dochter.

Wanneer ik Inge tegenkom in leefgroep Glasraam is het 
meteen duidelijk dat ze zich al goed thuis voelt. Ze wandelt 
door de leefgroep alsof ze hier altijd heeft gewoond, mooi 
verzorgd.

“Ik heb hier een goede ontvangst gehad” zegt ze me 
onmiddellijk. Ze keek ernaar uit om naar hier te komen 
en voelt zich hier al behoorlijk goed thuis. Dit is iets wat 
begeleiders ook beamen. Inge heeft haar plaats al wel 
gevonden. Haar kamer heeft ze zelf mogen inrichten. Er 
moeten nog wel muren geschilderd worden.

Als ik haar vraag waarom ze zo graag naar hier wilde komen 
zegt ze me dat er hier meer aanbod is voor haar en dat ze 
het fijn vindt dat ze ook zelf boodschappen mag doen.Inge is 

contactpersoon aangesteld zodat de opname zelf vlot kan 
verlopen. Alle specialisten van de Glasparel schieten dan in 
actie om het opnameboek in te vullen en dan kan de opname 
gebeuren.

Het Glasraam

Lotte begeleidster leefgroep Glasraam: Wij zijn van 
in het begin heel betrokken geweest bij de keuze van de 
zorggebruiker, wat een leuk gevoel gaf. De voorstelling van 
alle mogelijke kandidaten werd op voorhand doorgestuurd 
naar ons, zodat we deze kunnen lezen.

Een collega is dan samen met Ruth (pedagogisch 
ondersteuner) deze kandidaten gaan bezoeken. Deze 
bevindingen werden met het team besproken en tijdens het 
overleg (opname MDO) hadden we dan een keuze gemaakt: 
we vinden Inge een geschikte kandidaat voor het Glasraam.

Inge verbleef in een andere voorziening in Bierbeek en met 
hen waren er ook de nodige contacten. Met de informatie 
die we van hen kregen werd er een opnameboek gemaakt. 
De praktijk wees uit dat dit niet altijd klopte en we hebben 
nog wel wat aanpassingen moeten doen. Het is natuurlijk 
altijd een zoektocht wanneer een nieuwe zorggebruiker 
wordt opgenomen.

Inge zelf is op voorhand omwille van corona niet op bezoek 
kunnen komen, wat erg jammer was. Het inrichten van de 
kamer moest dus steeds via via lopen, wat niet altijd evident 
is, zeker niet voor iemand die graag inspraak heeft. De familie 
van Inge is wel op voorhand hier geweest om al wat spullen 
van haar te brengen.

Voorbereiding en opname

De andere zorggebruikers hebben we ingelicht door ze 
te vertellen dat er iemand nieuw bij hen kwam wonen. 
We hebben ook een beetje uitgelegd wat we wisten over 
Inge, maar wij wisten natuurlijk ook nog niet alles. Bij 1 
zorggebruiker hebben we net iets meer tijd genomen om 
haar goed voor te bereiden. 

De ontvangst van Inge verliep chaotisch doordat Inge 
eerst in quarantaine moest. De ene dag mocht nog alles, de 
andere weer niet. 

Het was leuk dat er iemand van de vorige voorziening mee 
kwam om haar kast en zo in te laden, maar dit had ook zijn 
nadelen. Zo hebben we achteraf alles nog eens opnieuw 
kunnen doen omdat het niet duidelijk was voor Inge welke 
afspraken er hier nu net gelden. Inge is wel iemand die zich 
direct thuis voelde.

Een nieuwe opname verloopt altijd chaotisch. Inge is 
iemand die goed weet wat ze wil en dit is een hele uitdaging 
om dit te integreren in de werking en structuur van leefgroep 
Glasraam. Ondertussen is de rust terug een beetje 
weergekeerd, al is het soms nog zoeken naar oplossingen 
voor problemen die zich voor doen.

1 ding staat nu al vast: Inge brengt terug meer leven in de 
brouwerij. Dat kunnen we zeker wel smaken. 

verzot op snoep en gaat dit graag zelf kopen.

Ze vindt het fijn dat ze hier zoveel kan wandelen. Wanneer er 
bezoek komt, is dat dan ook haar favoriete bezigheid. Ook 
van de aandacht van Pebbles (de instellingshond) kan Inge 
genieten. Inge is verzot op dieren en had vroeger ook zelf 
een hond. 

Het is fijn dat haar dochter geregeld komt, maar ook haar 
vriendinnen weten haar hier te vinden. Vriendinnen die ze 
gemaakt heeft bij de majorettes waar ze lid van geweest is.

Inge vertelt ook enthousiast dat ze onthaalmoeder is 
geweest, iets wat ze met veel plezier heeft gedaan.

 “Inge is wel iemand die zich 
direct thuis voelde.” 

Lotte
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Aan de slag met het nieuwe 
onthaalbeleid

Een nieuwe job is spannend en leuk, maar kan ook voor 
onzekerheid zorgen. Een goed beleid rond onthaal & 
introductie is daarom van groot belang. Het vormt immers de 
basis voor een verdere goede samenwerking. De Witte Mol 
heeft daarom een splinternieuw onthaalbeleid uitgewerkt. 

Marieke (expert personeel): 
“ De focus van het nieuwe 
onthaalbeleid ligt erop dat 

mensen zich welkom en 
betrokken voelen en dat er tijd 
en ruimte voor hen gemaakt 

wordt op de 1e dag”

Nood aan een nieuw onthaalbeleid

Ik heb met een 25-tal medewerkers uit verschillende hoeken 
van de organisatie gesproken om na te gaan wat het huidige 
beleid was, wat er miste en waar we naartoe wilden met het 
onthaalbeleid. Natuurlijk hadden we ook een juridisch kader 
om rekening mee te houden.

Uit de bevraging kwam naar voren dat nieuwe werknemers 
er vaak maar “ingegooid” werden en er soms werknemers 
waren die al na 3 dagen stopten, omdat ze geen correct 
beeld hadden van de job. Daar wilden we natuurlijk komaf 
mee maken. 

We vinden het belangrijk dat er tijd en ruimte voor hen 
gemaakt wordt, zodat nieuwe werknemers zich echt welkom 
voelen. Dit proces start al tijdens de fase van werving en 
selectie. Bij de sollicitatie zal er al een korte kennismaking 

gebeuren met de leefgroep waar de kandidaat mogelijks 
gaat werken. Op die manier kan de sollicitant een meer 
overwogen keuze maken om al dan niet te starten op De 
Witte Mol. Als een kandidaat dan beslist om aan de slag te 
gaan, start de volgende fase.

Het eerste aanspreekpunt is de personeelsdienst, want 
zij moeten al een aantal zaken in orde maken voor de start 
(bv. kopie diploma en identiteitskaart). Alle computerzaken 
worden ook al in orde gemaakt alsook een sleutel, zodat 
de nieuwe medewerker vanaf dag 1 toegang heeft tot alles. 
Verder wordt er een ‘onthaaldag’ ingepland en er wordt ook 
een opstartcoach aangeduid, die de verdere opleiding van 
de nieuwe werknemer coördineert. 

De onthaaldag

Deze dag is opgesplitst in twee delen: een organisatie-
breed onthaal (door personeelsdienst, coach of expert 
personeel) en een onthaal binnen het eigen team (leefgroep 
of dienst). Deel 1 omvat een rondleiding over het domein 
en alle nodige documenten die worden doorgenomen, 
alsook de ondertekening van het contract. Het is ook de 
bedoeling dat nieuwe medewerkers ’s middags pauzeren in 
het hoofdgebouw om verder kennis te maken met collega’s. 
Na de middagpauze volgt dan verdere informatie binnen het 
eigen team.

Het is dus niet de bedoeling dat een nieuwe medewerker 
op dag 1 al een shift gaat meedraaien, maar wel dat hij/zij 
kan kennismaken met De Witte Mol in al zijn aspecten. Na 
de onthaaldag is er dan alle ruimte om verder ingewerkt te 
worden.
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naar geluisterd. Zo heb ik soms een gesprek met Inge (de 
coördinator) om bepaalde dingen af te toetsen. Ik werk nu 
op leefgroep Zandloper, maar als ik het zie zitten zou ik ook 
als flexi aan de slag kunnen. En wie weet misschien ooit als 
ergotherapeut… Het wordt allemaal meegenomen. 

Wat ik wel wat mis, is contact met de anderen. Ik ben nog 
niet op andere groepen geweest en soms zie ik wel eens 
mensen passeren in het hoofdgebouw waarvan ik denk 
“wie is dat en in welke cluster zou die werken?” Door corona 
bestaat er een zekere afstand. Hopelijk kan ik in rustigere 
tijden (na corona) nog een rondleiding krijgen op heel De 
Witte Mol, dat zou ik nog wel fijn vinden. 

Ik vond het fijn dat ze er echt de tijd voor hebben genomen 
om alles uit te leggen en voelde me dan ook meteen welkom. 
Op mijn 1e dag heb ik met coach Inge een wandeling over 
het domein gemaakt om te kijken welke groep ik waar 
kon terugvinden. Ook kwam er een heleboel papierwerk 
aan te pas, zoals de onthaalbrochure en het huishoudelijk 
reglement overlopen. Na een algemene introductie, heeft 
een collega van de boekhouding het overgenomen, met 
meer informatie over de jobinhoud zelf en het reilen en zeilen 
in De Witte Mol. Als ik vragen had, was iedereen ook zeer 
bereid om ze te beantwoorden. 

Ik heb niet veel ervaring met veranderen van werk, dus ik 
heb ook nog niet zoveel introducties meegemaakt, maar ik 
onthoud wel dat het in De Witte Mol een zeer warm onthaal 
was. Je krijgt uiteindelijk wel alle nodige info, maar het 
duurde toch even voor ik alles doorhad. Het is niet evident 
om zomaar alles ineens te weten van zo’n grote organisatie. 

Flora (begeleidster op 
leefgroep Zandloper): 

“ Ik had een positief gevoel als 
ik hier begon en dat is nu nog 

altijd zo”

Ilse (medewerker financiële 
dienst Stijn vzw): 

”Ik was me er niet van bewust 
dat ik de 1e werknemer was 
die aan de slag ging met het 
nieuwe onthaalbeleid, maar 

voel me zeer vereerd”

Een eerlijke sollicitatie

Al tijdens het sollicitatiegesprek kreeg ik een heel eerlijke 
uitleg. Op sommige werkplekken “liegen” ze soms om 
toch maar mensen te kunnen aannemen, maar hier werd 
niks verbloemd. Ze vertelden over de 4 clusters, over de 
specifieke doelgroep van De Witte Mol (mensen met een 
ernstige en/ of meervoudige beperking), maar ook over 
de gedragsgroepen. Eigenlijk kwam het erop neer “dit is 
de jobinhoud, dus als het iets voor u is, willen we het graag 
proberen. Is het niks voor u, ook even goed”. Je wist meteen 
waar je aan toe was.

Ik werd dan door Inge (coördinator cluster Zandpoort) 
al meegenomen naar de groep waar ik zou gaan werken 
om kennis te maken. Zo kreeg ik meteen een beeld van de 
zorggebruikers en het personeel. De collega’s van leefgroep 
Zandloper waren zeer open minded, want ik heb geen 
diploma als orthopedagoog, maar ik ben van opleiding een 
ergotherapeut. Het was totaal geen probleem voor hen om 
mij op te nemen in hun team. Op andere werkplekken botste 
ik er wel op dat ze me dan niet wilden aanwerven. 

Aan de slag

Ik ben op 8 november 2021 gestart op leefgroep Zandloper 
en heb me dan enkele weken ingewerkt met  collega 
Sarah. In tussentijd heb ik dan ook gesprekken gehad 
met de specialisten (medisch – , pedagogisch – en 
netwerkondersteuner) binnen cluster Zandpoort en ook 
met een coach. 

Ik vind dat je hier goed onthaald wordt en voldoende 
informatie krijgt. Ik heb nooit het idee gehad dat ik informatie 
miste. Ik had dan ook meteen een positief gevoel als ik 
hier begon met werken en dat gevoel is er nog steeds. Je 
kan ook eerlijk je mening geven en daar wordt echt wel 
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Team in de kijker: het directieteam
In elke editie van dit magazine zetten we een team in de 
kijker. Deze keer is het de beurt aan het directieteam dat 
sinds 2020 een nieuwe samenstelling kent.

Het directieteam is een vrouwenbastion bestaande 
uit An, Inge, Ilse, Lin en Melanie. 4 van hen ook gekend 
als coördinator en in die hoedanigheid al voorgesteld 
in een eerder verschenen magazine. Nu zetten we de 
schijnwerpers op het directielid zijn, al blijken die 2 niet zo 
makkelijk los te koppelen. Je zit op 1 bank met 2 plaatsen, 
maar het is wel 1 bank. Zaag je deze in het midden door 
om te scheiden, dan kantelt ze. Er is dus een noodzakelijke 
verbinding om in beide zitjes stevig te kunnen blijven zitten. 

Start van de loopbaan

Lid van een directieteam 
word je niet als je net 
afgestudeerd bent. 
Er gaat al een (kleine) 
loopbaan aan vooraf. Bij 
onze dames is dit niet 
anders. Hun loopbanen 
zien er verschillend uit, 
al is er een opvallende 
gelijkenis. Allen hebben 
ze al een jarenlange 
staat van dienst binnen 
De Witte Mol en zijn 
ze betrokken geweest 
in de zorg voor onze 
zorggebruikers. An 
en Melanie startten 
hun loopbaan in een 
andere organisatie. 
Respectievelijk de 
Universiteit van Leuven 
en het Gielsbos, om 
initieel te starten als 

pedagoog en netwerkondersteuner. Inge begon haar 
carrière bij het Weyerke en belandde dan op verschillende 
leefgroepen, Lin en Ilse zijn gekneed in De Witte Mol.

Waarom deze functie?

Aan allen vroegen we wat hen 
zo aantrok in deze functie. De 
antwoorden “weten waarom 
beslissingen genomen worden”, 
“zicht krijgen op het groter geheel”, 
“het beleid mee kunnen vormgeven”, 
“een uitdaging aangaan” kwamen 
bijna bij iedereen terug. Hierin 
kunnen ze elkaar best wel vinden. 
Maar gelukkig onderscheiden ze 
zich ook op hun eigen manier van 
de ander en hebben ze nog meer 
persoonlijke drijfveren en talenten 
die ze willen inzetten. Zo zet An haar 
talent van harde werker in, Melanie 
kan haar denkvermogen inzetten 
en Inge kan haar helikopterzicht 
geregeld inbrengen. Met de basis 
van een meewerkende teamleider 
kan Ilse haar voelsprieten gebruiken 
om wat er leeft “op de vloer” mee 
te nemen naar het beleid. Het 
opnemen van verantwoordelijkheid is iets wat Lin vanuit 
haar talent dan weer heel erg hard aanspreekt (al weegt die 
in Coronatijden soms wel erg zwaar).

Ieder haar specifieke taak

Het mag wel duidelijk zijn dat deze 5 dames gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie als geheel. 
Samen een geheel dragen kan ook maar als ieder zijn eigen 
taak heeft en zich hier in specialiseert. Zo moet niet iedereen 
met alles bezig zijn en kan je in jouw taak ook echt diepgang 

brengen. Eigenlijk 
verschilt dit niet zo erg 
met de werking van een 
kernteam. Je draagt als 
team het geheel en als 
individu draag je een 
verantwoordelijkheid die 
bijdraagt tot dit geheel. 
In de antwoorden die 
we terugkregen, konden 
we lezen dat er een 
bruggenbouwer is die 
verbinding legt tussen 
teams / cluster en beleid. 
Er zit een analytische 
denker, luisteraar en 
verslaggever in. Tevens 
zegt ze dat die ook 
wel voor de nodige 
sfeer kan zorgen. Eén 
van de dames is erg 
bezig met de noden 
van de organisatie, 
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de zorggebruikers en medewerkers en verliest daarbij 
de missie/visie niet uit het oog. We hebben een 
organisatiedenker die tegelijk ook bezig is met de “zachtere” 
thema’s zoals de pastorale werking en de werkgroep “zorg 
voor het levenseinde”. En dan hebben we nog iemand die 
zichzelf “de lijm” wil noemen. De lijm tussen de verschillende 

delen van de organisatie 
en de verbinding met 
de buitenwereld en vzw 
Stijn. Aan u als lezer om 
uit te maken wie hier 
welke taak doet. Een 
aandachtige lezer kan 
een taak wel bij de juiste 
persoon zetten.

Zichtbaar en niet 
zichtbaar werk

Een organisatie leiden 
vraagt een hele hoop 
werk, werk dat vaak 
achter de schermen 
gebeurt. Hierdoor komt 
er wel eens de vraag: 
“wat doen die van boven 
nu allemaal?” Het is 
misschien ook niet 
mogelijk om van alles op 
de hoogte te zijn waar 

een directieteam zich mee bezig houdt. Soms is het voor 
hen zelf ook niet altijd even duidelijk waar een ander lid nu 
mee bezig is. Het is vertrouwen op de ander dat ieder doet 
wat afgesproken is.

Wat is er wel zichtbaar? De richting uitzetten, verbinden 
van verleden en heden, historiek binnenbrengen is iets 
wat An doet vanuit haar positie als algemeen directeur en 
oudgediende in dit team. De projectwerking binnen De Witte 
Mol wordt ook door directie mee gedragen en is wel duidelijk 

zichtbaar. Net zoals alle corona gerelateerde zaken. Wat bij 
alle directieleden ligt is het aanreiken en beheren van nota’s 
voor het directieteam. Het melden van open vacatures en 
het voeren van selectiegesprekken is een bekende taak die 
door iedereen, behalve An, wordt opgenomen. 

Het minst zichtbaar zijn alle voorbereidende 
overlegmomenten, opzoek – en denkwerk achter 
de schermen. Net zoals het opstellen van een 
personeelsbegroting, het bespreken van kaders, 
bespreken van de algemene begroting zijn zaken die niet 
dadelijk zichtbaar zijn en waar veel tijd naar gaat tijdens 
een directieteam. Het is wel een doel op langere termijn 
van hier ook transparanter in te zijn. Verder kwamen we nog 
antwoorden tegen op de vraag wat niet zo zichtbaar is en 
die willen we jullie 
niet onthouden:  
o p z o e k w e r k , 
telefoons, “eigenlijk” 
alles wat ik uitvoer 
op de laptop”, 
a n t w o o r d e n 
zoeken op de vele 
vragen.

Omschrijving van 
de functie in 3 
zinnen

Uit de vele zinnen 
die we kregen, 
proberen we er 
3 te filteren die 
de functie van 
directielid het best 
omschrijven.

Mee bewaken dat 
De Witte Mol de 
dag van vandaag werkt volgens de geldende principes: 

onze visie op goede zorg, zelfsturing,..

Samen met anderen hou je het waarom in de gaten en 
maak je de verbinding tussen belangrijke zaken binnen 
en buiten de organisatie.

Als 5 helikopters vliegen we over De Witte Mol om 
het nodige op te pikken en mee te nemen naar onze 
thuisbasis, het directiecomité. Op onze vlucht delen we 
voedselpakketten uit met (h)eerlijke kaders.

Tenslotte moeten we ook nog meegeven dat de 
experten een belangrijke rol te spelen hebben in dit 
geheel en dat ze met hun expertise onmisbaar zijn en 
nauw samenwerken met het directieteam.
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Mobiele en ambulante 
begeleidingen in de kijker

Het zorglandschap verandert voortdurend en de vraag 
naar aangepaste hulp is in stijgende lijn, met vaak 
ellenlange wachtlijsten als gevolg. Ook hierin wil De Witte 
Mol zijn steentje bijdragen en biedt mobiele en ambulante 
begeleidingen aan, onder de vorm van RTH (rechtstreeks 
toegankelijke hulp). Heel wat van die RTH-vragen komen bij 
Sven terecht. Hij werkt op leefgroep Heide, maar heeft ook 
een opleiding als auti-coach achter de rug, waardoor hij nu 
dus ook heel wat gezinsbegeleidingen rond autisme doet. 

Hoe ben je ertoe gekomen om als auti-coach aan de 
slag te gaan?

Sven: Ik heb orthopedagogie gestudeerd en tijdens mijn 
studie kriebelde het al om nog verder te specialiseren als 
gezinsbegeleider. Ik ben na mijn studies meteen beginnen 
werken, dus heb er toen niks mee gedaan, maar... 

Ik kom zowel thuis als in de leefgroep in contact met autisme 
en voelde dat daar vaak onvoldoende kennis rond is. Van 
daaruit ben ik dan op zoek gegaan om mij bij te scholen en 
zo kwam ik uit bij de opleiding als auti-coach. Ik mocht deze 
opleiding ook volgen in functie van De Witte Mol, want zo 
kon ik mijn kennis ten dienste stellen van De Witte Mol.

We willen graag de RTH – begeleidingen in De Witte Mol 
in de kijker zetten. Wat is precies jouw rol in dit verhaal?

Sven: Iedereen, jonger dan 65 jaar die in Vlaanderen of 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, en nog geen 
gebruik maakt van de niet rechtstreeks toegankelijke 
zorg, komt in aanmerking voor RTH. Vaak is het ook een 
tussenstap waarmee ze al beroep kunnen doen op hulp, 
alvorens ze recht hebben op een persoonsvolgend budget 
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). Elk jaar krijgt De Witte Mol een bepaald 
aantal punten om deze begeleidingen te kunnen aanbieden. 
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 “mensen sterker maken 
door mijn kennis te delen” 

Wij kunnen dus begeleidingen doen zolang wij binnen de 
erkenning van deze RTH punten blijven. Er zijn momenten 
dat we met een wachtlijst moeten werken, maar doorgaans 
kunnen wij vrij snel een begeleiding opstarten.

Iedereen die recht heeft op RTH beschikt over 8 punten, 
die onder andere ingezet kunnen worden voor ambulante 
begeleidingen (de hulpvrager verplaatst zich naar de 
hulpverlener) of mobiele begeleidingen (de hulpverlener 

verplaatst zich naar de hulpvrager). 

Meestal zijn de begeleidingen gericht op het helpen 
aanvaarden van of het leren omgaan met de beperking. 
RTH-vragen kunnen heel breed georiënteerd zijn. bv. 
opvang, activiteiten of therapie, maar dus ook de vragen die 
in mijn winkel passen: auti-coaching. Maar de begeleidingen 
die ik doe, gaan veel breder dan auti-coaching alleen. Zo 
doe ik bv. ook gezinsbegeleidingen bij gedragsproblemen. 
Ik werk hierin heel nauw samen met Carine (expert zorg), 
want zij krijgt alle RTH-vragen binnen en bekijkt dan door 
wie deze ingevuld kunnen worden. 

Wat betekent jouw werk als auti-coach voor jou?

Sven: De vraag naar RTH-begeleidingen zit in de lift, zeker 
omdat er overal lange wachtlijsten zijn. Mensen zijn dan ook 
heel blij dat ze geholpen zijn. Ze zitten vaak met hun handen 
in het haar en hebben echt een gevoel van “eindelijk hulp”. 

Op De Witte Mol heb ik heel wat taken in mijn pakket: 
mijn werk als leefgroepbegeleider, de werkgroep 
grensoverschrijdend gedrag, de therapiehond Pebbles 
en mijn werk als auti-coach. Sommigen maken zich in mijn 
plaats zorgen of het niet te veel is. Maar ik heb variatie nodig 
en ik haal ook echt energie uit al deze taken, waardoor ik aan 
de slag kan blijven. 

Ik hou van analyseren en het zoeken naar het waarom van 
gedrag en daar dan praktisch mee aan de slag te gaan 
om tot een oplossing te komen. Hier pas ik steeds het 
tweesporenbeleid toe: zowel de persoon met ASS sterker 
maken alsook de omgeving auti-vriendelijk maken. Ik heb 
een luisterend oor en probeer de mensen op verschillende 
domeinen zoveel mogelijk te helpen. 

Vaak zit de hulp ook in kleine dingen, waar mensen al winst 
uit kunnen halen en het is daar waar ik het voor doe. Ik wil 
graag mensen sterker maken door mijn kennis te delen. 

Hoe zie jij de toekomst van de RTH-begeleidingen? 

Sven: Ik ben de opleiding gestart in september 2019 
en deed in december 2019 al mijn eerste begeleiding. 
Sindsdien blijven de vragen maar binnenstromen. Dit jaar 
zijn er al 16 RTH-begeleidingen opgestart of nog lopende 
van vorig jaar. 

Het is stilletjes aan gestart, maar ik ben meer en meer in 
contact gekomen met verschillende hulpverleners. Het 
RTH-aanbod wordt ook bekend gemaakt op beurzen en 
bij onze partners (bv. mutualiteiten, de gemeente, scholen, 
CLB’s, …). Dat brengt met zich mee dat De Witte Mol meer 
naamsbekendheid krijgt op vlak van de RTH-begeleidingen, 
met dus ook meer doorverwijzingen als gevolg. 

Ik droom er vaak van om de RTH-werking in De Witte Mol 
nog verder uit te breiden en zelfs een ‘dienst RTH’ op te 
starten. Maar jammer genoeg zijn RTH-begeleidingen 
vraaggestuurd en wisselend in duurtijd, waardoor het 
voorlopig bij dromen blijft… 

Dit neemt echter niet weg dat de vraag blijft stijgen. 
Samenwerking en netwerking blijven dus belangrijk om 
zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk te helpen in 
afwachting van een VAPH-budget. En ook binnen De 
Witte Mol kan ik mijn kennis blijven uitdragen in bv. de 
vakantieopvang of in de leefgroepen.
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Projectwerking in De Witte Mol

Sinds enkele maanden zijn er op De Witte Mol een aantal 
projectgroepen van start gegaan om de meerjarenplanning 
vorm te geven en uit te werken. We stellen hier graag 2 
projecten aan u voor: “meneer Miel” en “Zorgstrategisch 
plan opstellen en actualiseren”

Project meneer Miel

Meneer wie? Miel, een verwijzing naar Miel Verachtert. 
Hij heeft zich destijds mee ingezet bij het realiseren van 
alle gebouwen (met uitzondering van Zandheuvel) op 
het domein van De Witte Mol. Als erkenning voor zijn 
enthousiaste inzet heeft dit nieuwe project zijn naam 
gekregen.

Waar gaat het over

Het gaat over het organiseren van een goed werkbare 
inclusieve kinderopvang op ons domein. De werking van dit 
kinderdagverblijf is waar wenselijk maximaal gelinkt aan de 
werking van De Witte Mol.

De betrachting is om niet enkel baby’s en peuters met een 
normale ontwikkeling met de beste zorgen te omringen, 
maar ook kinderen met een ontwikkelingsachterstand of 
een vermoedelijke of vastgestelde handicap. Dit laatste kan 
hier gebeuren op een manier die zo normaal als mogelijk en 
zo aangepast als nodig is. Daarenboven geloven we in de 
kracht van een inclusieve werking waar kinderen zonder 
handicap kunnen leren van kinderen met een handicap en 
omgekeerd.

Een samenwerking

Het opstarten van meneer Miel is een samenwerking 
tussen kinderdagverblijf Windekind van Heusden-Zolder 
en De Witte Mol. Omdat we streven naar een inclusieve 

kinderopvang zal er ingezet worden op een maximale 
werking tussen het VAPH en het agentschap “Opgroeien”. 
Het wordt voor De Witte Mol een uniek project waar 
verschillende actoren bij betrokken zijn en waarin we onze 
expertise verder kunnen verspreiden en delen.

Een positieve bijdrage voor De Witte Mol

Veel van onze medewerkers zijn jonge moeders met 
kleine kinderen. Dit brengt, vooral in vakantieperiodes, 
heel wat opvangperikelen met zich mee. Meneer Miel kan 
tegemoet komen aan de vraag naar opvang. Enerzijds 
zal het kinderdagverblijf open zijn met uitgebreide 
openingsuren die de vroege en late diensten zullen 
volgen. Anderzijds bekijken we de mogelijkheid om 
vakantieopvang te organiseren. We denken op die manier 
de druk op de leefgroepen omwille van de grote vraag naar 
ouderschapsverlof wat weg te kunnen nemen.

Op onze wensenlijst staat ook een grote polyvalente 
ruimte, die meerdere functies kan hebben: 

In vakantieperiodes biedt deze ruimte de mogelijkheid 
tot het organiseren van vakantieopvang. Buiten de 
vakantieperiodes kan deze ruimte gebruikt worden door 
de medewerkers en de kinderen van het kinderdagverblijf 
en door de therapeuten van De Witte Mol.

Op De Witte Mol kampen we al langer met een tekort 
aan vergaderruimtes en burelen. Met de bouw van dit 
kinderdagverblijf met bovenverdieping, spelen we hier ook 
in op deze nood.

Als alles goed loopt zullen de deuren van meneer Miel 
kunnen open gaan einde 2024. Iets om naar uit te kijken 
dus.

Meneer 
Miel
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Project zorgstrategisch plan opstellen 
en actualiseren

Om geschikte infrastructuur op maat te kunnen voorzien 
moeten we weten wie welke vragen stelt. Het doel is om 
een beeld van de vragen te krijgen. Het project “Zorg 
strategisch plan” werd in het leven geroepen om hier mee 
aan de slag te gaan.

Over wie gaat het

We hebben een goed beeld van onze huidige 
zorggebruikers en stellen ons daarbij de vraag wat zij nodig 

hebben aan infrastructuur. We kijken hier ook naar de 
noden van het netwerk: wat hebben zij nodig?

Voor onze nieuwe zorggebruikers kijken we naar welke 
ondersteuningsnood er is en welke ondersteuningsvraag 
er wordt gesteld. Heeft hij/zij een behandelruimte nodig, 
hoe groot is de behoefte aan een eigen ruimte? Hoe groot is 
de zelfstandigheid van deze zorggebruiker, zijn er speciale 
noden rond veiligheid? Allemaal vragen die belangrijk zijn 
om zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoefte.

Wat is er al gedaan

We bekeken de noden aan infrastructuur die onze huidige 
zorggebruikers nodig hebben en keken ook naar de noden 
van het netwerk en personeel. We zijn ook gericht gaan 
bevragen in de leefgroepen en clusters. Naast deze zeer 
waardevolle input raadpleegden we de documenten van 
de werkgroep doelgroep en de ontevredenheden over de 
infrastructuur, een onderzoek dat ooit gedaan is binnen 
Stijn vzw.

Op basis van deze input hebben we een sneuvelnota 
opgesteld. Die kunnen we voorleggen aan het 
directiecomité en bevragen bij het netwerk.

Wat staat er nog op de planning

Als je dit leest zal onze projectgroep al gestart zijn met het 
onderzoek naar onze nieuwe zorggebruikers. Hiervoor 
zullen we de nodige informatie verzamelen buiten onze 
organisatie en gaan we gericht op zoek naar personen of 
organisaties die ons zinvolle input kunnen geven vanuit 
hun expertise, bv. Opstap*, nieuwe aanmeldingen en 
bijstandsorganisaties. 

We gaan in ons project onderzoeken wat we zelf 
organiseren en waar we best gaan samenwerken met 
andere partners.

Eind maart hopen wij ons zorgstrategisch plan klaar te 
hebben.

Samenstelling van de projectgroep

De samenstelling van deze groep wilden we zo breed 
mogelijk houden zodat er vanuit alle hoeken een inbreng 
kon gedaan worden.

Ilse Meynen als directielid zorgt voor de verbinding met 
het beleid, Carine Lijen als expert zorg en PR, Nienke, Elke, 
Claudia, Sofie en Ghloë als vertegenwoordigers van de 
verschillende clusters. Indien nodig kunnen er ook nog 
andere personen of groepen betrokken worden.

*Opstap is een interne organisatie van Stijn vzw die 
alle ondersteuningsvragen bekijkt en indien mogelijk 
doorverwijst naar 1 van de voorzieningen van de vzw.
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De werken aan de nieuwbouw voor zorggebruikers met 
bijzondere gedragsnoden (Blok 5) zijn eindelijk van start 
gegaan. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar 
op 19 januari reed de eerste kraan het perceel achter blok 
1 (leefgroepen Korrel en Zandloper) op. De werken zullen 
ongeveer een jaar in beslag nemen.

De aanleiding en het ontwerp

Het project voor de bouw van blok 5 is al gestart in 2016. 
De Witte Mol stelde vast dat er steeds meer vragen 
vanuit de doelgroep van zorggebruikers met bijzondere 
gedragsnoden kwamen, die om een meer aangepaste 
infrastructuur vroegen (beveiliging, privacy, prikkelarme 
kamers, mogelijkheid tot snelle en goede samenwerking 
tussen verschillende leefgroepen, …). De bestaande 
infrastructuur bleek onvoldoende aangepast aan de noden 
van deze doelgroep. 

Er werd een ‘eisenbundel’ opgesteld met de noden 
waaraan het gebouw moest voldoen.  Architectenbureau 
PSK sloot met hun ontwerp het best aan om al onze ‘eisen’ 
uiteindelijk te integreren in het gebouw. Begin 2017 stond 
het indienen van de bouwaanvraag gepland, maar…

Problemen

De Witte Mol is gelegen in een zone voor 
“gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut”, 
waarop een “verbod tot ontbossing” geldt. Als je dus een 
bouwvergunning aanvraagt voor een gebouw dat je in deze 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
wil bouwen, moet je eerst aan Agentschap Natuur en Bos 
een ontheffing vragen van dat verbod tot ontbossen. 

Agentschap Natuur en Bos keurde de aanvraag echter 
af omdat het gebied waarin De Witte Mol wilde bouwen 
(tegenover leefgroepen Glasraam en Zavel) een 
kwetsbaar natuurgebied was, een “buntzone”. Daar 
groeien waardevolle grassen waar insecten hun natuurlijke 
woonplaats in vinden. Deze waardevolle natuur moet 

Nieuwbouw voor zorggebruikers 
met bijzondere gedragsnoden 

eindelijk van start
beschermd worden en dus: hier mocht niet gebouwd 
worden.

De Witte Mol moest dus op zoek naar een nieuw stukje 
bouwgrond op het 7,5 ha groot domein, mét goedkeuring 
van Agentschap Natuur en Bos. Dit bleek geen gemakkelijk 
verhaal. Vele telefoontjes en enkele reizen naar Antwerpen 
later duidde het Agentschap enkele zones aan waarbinnen 
bouwen minder gevolgen heeft voor de kwetsbare natuur. 
Uiteindelijk zou er direct rechts aan de inrit van De Witte 
Mol, achter blok 1 (leefgroepen Zandloper en Korrel) 
gebouwd worden.

Nog meer uitdagingen

In voorbereiding van de aanbesteding van de bouwwerken 
bleek dat de ondergrond op de bouwplaats niet zo goed 
was. Er moest dus bekeken worden hoe dit opgelost kon 
worden, wat extra tijd en geld kostte. 

Eind 2020 werd de aanbestedingsprocedure van de 
bouwwerken (offertes van aannemers) opgestart. De 
laagste offerte krijgt normaal het werk. Maar de laagste was in 
dit geval relatief, want de offerte kwam maar liefst 26% boven 
het geraamde bouwbudget. De aanbestedingsprocedure 
werd daarom stopgezet om midden 2021 over te gaan 
in een onderhandelingsprocedure. Hierdoor konden 
de ingediende offertes tot een aanvaardbaar niveau 
teruggedrongen worden, maar we leven dus momenteel in 
een tijdperk met hoge bouwkosten…

Eindelijk

Blok 5 zal plaats bieden voor 18 studio’s met natte 
cel, aangepast voor zorggebruikers met bijzondere 
gedragsnoden, verspreid over 3 leefgroepen. Het lot 
ruwbouw werd aan de firma Bouw-Service uit Kermt 
toegekend. 
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Dag van de Zorg op 15 mei 2022
Dé hoogdag en feestdag van de zorgsector!

In ons vorige magazine maakten we al melding van de 
Dag van de Zorg. In dit nummer willen we u nog verder 
informeren. Het is immers de eerste keer dat we deelnemen 
aan deze dag. 

Waarom deelnemen

De afgelopen jaren hebben we 2 keer een opendeurdag 
georganiseerd, steeds met de bedoeling om De Witte Mol 
kenbaar te maken bij iedereen die interesse heeft in onze 
werking. Om deze opendeurdagen bekend te maken, 
waren we afhankelijk van onze eigen, plaatselijke kanalen 
en publicaties. Door deel te nemen aan de Dag van de Zorg, 
kunnen we ons nu veel ruimer kenbaar maken en wordt er 
ook via de officiële kanalen reclame gemaakt. Op die manier 
kunnen we mee profiteren van een groter geheel. Ook voor 
de organisatie van deze dag kunnen we rekenen op steun 
van de grotere organisatie. 

Doelstellingen

Meedoen aan de Dag van de Zorg en de deuren van De 
Witte Mol open zetten doen we natuurlijk niet alleen maar 
omdat we fier zijn op onze organisatie. Al zou dat op zich al 
een goede reden zijn. We willen hier natuurlijk ook iets mee 
bereiken. 

We willen van deze dag gebruik maken om De Witte 
Mol steviger op de kaart te zetten en bij een breder 
publiek kenbaar te maken. Een leuk artikel in een krant 
kan zeker helpen en de dag van de zorg krijgt altijd wel 
persbelangstelling. In Mol zelf zijn er maar 2 organisaties die 
meedoen en daarvan zijn wij er 1. 

Die dag willen we ook graag de talenten en kennis van 
onze medewerkers in de verf zetten. Ze mogen trots zijn op 
datgene waar ze dagelijks mee bezig zijn en dat mag door 
anderen gezien en ervaren worden. Op die manier kunnen 
toekomstige zorggebruikers ook kennis maken met ons 
zorgaanbod en proeven of De Witte Mol eventueel iets voor 
hen zou kunnen betekenen.

Uiteraard vinden we het belangrijk om op die dag ook nieuwe 
medewerkers en vrijwilligers aan te trekken en hen te laten 
kennismaken met onze doelgroep en werking.

Hoe dan wel?

De Witte Mol opent die dag de deuren om een unieke 
beleving en inkijk te geven in een werking waar bijzonder 
heel gewoon is.

Er zijn die dag verschillende thema’s die aan bod zullen 
komen.

Wonen en dagopvang met een inkijk in de leefgroepen 
Zandheuvel en Zandsluis met logeerkamer. Slaapkamers en 
een studio kunnen bezocht worden en er zal uitleg gegeven 
worden door enthousiaste medewerkers.

Je zal er kunnen proeven van ons activiteitenaanbod door 
deel te kunnen nemen aan verschillende workshops en een 
bezoek aan de belevingsruimtes. 

Tijdens verschillende infosessies wordt onze werking 
verduidelijkt. Hoe werkt de nachtdienst, hoe verloopt een 
aanmelding, welke hulpmiddelen zijn er, … is maar een kleine 
greep uit het aanbod op 15 mei.

Uiteraard willen we het werken in de Witte Mol ook in de 
kijker zetten. We zijn immers steeds op zoek naar nieuwe 
werkkrachten. Op deze dag willen we zeker onze troeven 
uitspelen en hoe mooi zou het zijn als daar dan ook echt 
nieuwe kandidaten op afkomen. 

Op deze dag wordt onze vrijwilligerswerking ook niet 
vergeten? Vrijwilligers zullen enthousiast de werking 
toelichten in de hoop nieuwe vrijwilligers te kunnen 
aantrekken. 

Praktisch

Tijdens deze dag zetten wij onze deuren open van 10u tot 
17u. Iedereen is welkom en kan op zijn eigen tempo een toer 
maken over het domein. Na een korte inleiding, die in het 
hoofdgebouw gegeven wordt, kan je zelf kiezen hoe je verder 
gaat en wat je zeker wil gezien en beleefd hebben. Wanneer 
je nog wat wil napraten dan kan dit  in het hoofdgebouw waar 
we een gezellige cafetaria zullen inrichten.

We zijn ambitieus bij het organiseren van deze dag. Dat mag 
ook als we onszelf serieus nemen. We hebben immers heel 
wat te bieden. We hopen u die dag te mogen begroeten!
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Kerstwensen  

Scholieren van Vrije Basisschool Stapsteen uit Mol-Sluis hebben kerstkaartjes geknutseld voor al onze zorggebruikers. 
De postvakjes van de leefgroepen puilden dus uit...Ook in het hoofdgebouw pronkte een prachtige slinger vol met 
kerstkaartjes van VBS Stapsteen. 

De kinderen van VBS Stapsteen hebben niet alleen mooi geknutseld, ze hebben ook mooi gezongen. Zij brachten met 
hun kerstliedjes net dat tikkeltje meer kerstsfeer op De Witte Mol in de donkere decemberdagen.

Opbrengst Ladies Night 

Toeschouwers die op 13 november 
naar de Ladies Night van Bert 
Leysenkring geweest zijn, hebben niet 
alleen een fijne avond beleefd, maar 
hebben ook centjes binnengebracht 
voor De Witte Mol. Dankjewel Bert 
Leysenkring en dankjewel dames en 
heren om zo massaal de voorstelling te 
hebben bijgewoond. 

Speeltoestellen

U kon in ons magazine al eens lezen dat er gestart was met de bouw van speeltoestellen aan het hoofdgebouw. 
Ondertussen zijn deze volledig afgewerkt en is de omgeving ook mooi aangelegd. Nu wachten we nog op de zon voor 
vele uren sport- en spelplezier op de trampoline en de vogelnestschommel. 



KO
RT N

IEUW
S

18 19

Afgelaste Valentijnswandeling 

We hebben jammer genoeg ook dit jaar onze Valentijnswandeling “Gebroken 
Hartjes, Gebroken Pijltjes” moeten annuleren. Maar we kijken al wel hoopvol 
uit naar De Witte Mol Feesten.

Bouwwerkzaamheden Vennestraat 

In de Vennestraat begint de bouw stilaan vorm te krijgen en ziet het er echt al mooi uit. Ondertussen is men volop 
bezig met het zoeken naar de geschikte kandidaten om hier te komen wonen. Meer info vind je op onze website 
https://www.dewittemol.be/nl_BE/ons-zorgaanbod/open-plaatsen 

Gebroken hartjes 
Gebroken pijltjes
Interactieve en ludieke Valentijnswandeling
Een wandeling voor jong en oud

Zaterdag 12 februari 2022

inschrijven vooraf verplicht
enkel telefonisch op 014 34 63 70 (tijdens kantooruren 9u00 - 16u00) 
Dit is een wandeling in tijdsblokken, je kan een tijdsblok reserveren 
voor je wandelbubbel. Meer info www.dewittemol.be

Prijs
€ 4 per volwassene
€ 2 per kind

Start tussen 16u00 & 21u00
Vertrek aan het hoofdgebouw 
De Witte Mol
Galbergen 21
2400 Mol
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Van donderdag 21 april 2022 tot en met zondag 24 april 2022 vieren we uitgebreid feest in De Witte Mol. Hieronder vind 
je tal van activiteiten terug waarvoor we je hartelijk uitnodigen! Er is voor elk wat wils! Alle activiteiten gaan door in of rond 
onze feesttent.

21 t.e.m. 24 april 2022

De Witte Mol Feest

After Work
Soirée Soignée

Kienavond

Schlagerfestival

Op donderdag 21 april 2022 organiseert De Witte Mol  voor de eerste keer een ‘after work party’ onder de naam “Soirée 
Soignée”. Wie wil genieten van de formule “dinner en dance” is welkom vanaf 19.00 uur. Voor de democratische prijs van 35 
euro kan je genieten van een glaasje cava, een pastabuffet en een hele avond dansplezier. Inschrijven voor deze formule kan 
via info@mol.stijn.be of 014/34.63.70. Wie enkel geïnteresseerd is in het dansgedeelte, is welkom vanaf 21.00 uur. Kaarten 
kosten dan 8 euro (6 euro in voorverkoop). 

DJ Zwanzibar laat ons op deze avond graag alle hoekjes van de dansvloer zien, dus zeker komen! Plezier gegarandeerd!

Op vrijdag 22 april 2022 nodigt De Witte Mol je uit op haar Schlagerfestival. Met artiesten Maarten Cox en Benny Mols wordt 
dit zeker een feest!

 Omstreeks 14.00 uur wordt het startschot voor deze geweldige namiddag gegeven. Het einde is voorzien rond 17.00 uur. Voor 
de democratische prijs van 10 euro ben je welkom op deze geweldige namiddag. Tas koffie en stuk gebak zijn inbegrepen.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan via info@mol.stijn.be of 014/34.63.70. 

Vrijdagavond 22 april 2022 staat onze jaarlijkse kienavond op het programma! Kom je geluk beproeven en maak kans op 
heel wat mooie prijzen, met als hoofdprijzen 250 en 500 euro! Daar kan je al wat mee! We starten om 20.00 uur, vooraf 
inschrijven is niet nodig.  



STEUN
FO

N
DS

20 21

21 t.e.m. 24 april 2022

De Witte Mol Feest

Zondags
Restaurant

Witte Mol 
Wandelt

Quiz

Heb je zin om op een ontspannen en gezellige manier je algemene kennis nog eens boven te halen? Kom dan zeker naar 
onze familiequiz op zaterdag 23 april 2022! Deze avond vol ontspanning én inspanning start om 20.00 uur. Voor 18 euro kan 
je met een quizploeg van maximum 6 personen inschrijven (info@mol.stijn.be – 014/34.63.70).

Op zondag 24 april 2022 vieren we de ganse dag feest in De Witte Mol! Ben je graag actief bezig en geniet je van de natuur? 
Kom dan zeker eens langs en probeer één van onze wandelingen! Samen met enkele professionele wandelaars hebben we 
mooie wandelingen van 3, 6 tot 8, 12 tot 15 en 33 km uitgestippeld. Na de wandeling is er de mogelijk om in onze feesttent nog 
iets te nuttigen (zie hieronder voor de verschillende beschikbare formules). Vooraf inschrijven is niet nodig!

Wandelen + consumptie 5 euro

Wandelen + consumptie + ijsje (kinderen) 7 euro

Wandelen + consumptie + gebak (volwassenen) 9 euro

Wandelen + consumptie + buffet (kinderen) 15 euro

Wandelen + consumptie + buffet (volwassenen) 25 euro

Op zondag 24 april 2022 vieren we de hele dag feest in De Witte Mol. In onze gezellige feesttent kan je tussen 11.30 uur en 
14.00 uur en tussen 16.30 uur en 19.00 uur genieten van een lekker Belgisch en Italiaans buffet. Kinderen betalen 11 euro, 
volwassenen 20 euro. Vooraf inschrijven is niet nodig.
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We staan even stil bij het overlijden van Nancy (Harlekijn) en Jan (Technisch Team)

Ter nagedachtenis aan Nancy Werrens

Lieve Nancy, 

Vier jaar geleden mochten we je verwelkomen in 
onze dagopvang van Harlekijn. Je was niet totaal 
nieuw voor ons, want je werd toen al een hele tijd 
opgevangen in onze buurgroep Merlijn.

Voor buitenstaanders was je aanvankelijk wel een 
beetje ‘een vreemde eend in de bijt’, want je kwam 
als volwassen vrouw naar onze dagopvang voor 
kinderen. 

Voor ons werd het al vlug duidelijk dat je hier 
wel ‘op de juiste plaats’ zat. Harlekijn was een 
rustige groep, waar je van op een kleine afstand 
het groepsgebeuren en de activiteiten kon 
aanschouwen en mee-ervaren. Je kon ook op een 
eigen plekje tot rust komen op momenten dat je 
daar nood aan had.

Jij liet je niet zomaar kennen en was eerder een 
‘stille-genietster-op-de-achtergrond’. Je had zeker 
niet de persoonlijkheid om ‘een hoofdrol te gaan 
spelen in Harlekijn’. Wanneer jij je goed voelde in je 
lichaam, dan zagen we je glimlachen, en dan wisten 
we dat het goed was voor jou.  

Je goede momenten verminderden stilaan, want 
het zat je lichamelijk niet echt mee de voorbije twee 
jaar. Je ouders namen dan bijna constant de zorg 
voor jou op. Het gebeurde heel sporadisch dat je 
nog eens een dagje bij ons kwam doorbrengen.

En dan kwam er het telefoontje van je mama, het 
ging echt niet goed met jou…

Niemand van ons had verwacht dat we enkele 
dagen later al zouden horen dat je rustig was 
ingeslapen en we afscheid van je moesten nemen. 

We zullen je missen, Nancy    

 Personeel en kinderen van Harlekijn en Merlijn
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Ter nagedachtenis aan Jan Schildermans

Ik herinner mij de sollicitaties voor een nieuwe schrijnwerker 
eind 2014 nog alsof het gisteren was. We hadden de 
procedure opgesplitst in een gespreksmoment en een 
praktische proef. Voor dit laatste moesten de 4 kandidaten 
een klein kastje, met scharnierend deurtje maken. Op het 
einde van deze rondes legden wij onze bevindingen bij 
elkaar, waarbij Jan als overduidelijk beste handyman uit de 
bus kwam. Die MOESTEN we gewoon hebben, ook al kwam 
hij in het gesprek niet heel gemotiveerd over. Toen we hem 
opbelden om hem te melden dat hij er als beste uit kwam, 
maar dat we ons afvroegen waarom hij in zijn gesprek dat 
niet tot uiting had laten komen, liet hij duidelijk verstaan dat 
hij er echt wel zin in had, maar niet zo goed was in dat te uiten 
.

En dat was dan de start van zijn carrière op De Witte Mol!

Het duurde niet lang voor hij de zorggebruikers en het 
personeel een warm hart toedroeg. En andersom lag 
hij bij hen in de bovenste schuif. Eenieder van ons kon 
hem iets vragen, en hij zou er voor zorgen dat het dan ook 
deftig zou worden uitgevoerd. Voor minder zou hij niets 
afleveren! Hij kon wel eens koppig vasthouden aan zijn eigen 
overtuigingen, met de beste bedoelingen welteverstaan, 
maar met het juiste weerwoord was hij toch bij te sturen.

Hij heeft echt prachtig werk afgeleverd: allerhande 
aanpassingen ten behoeve van onze zorggebruikers, maken 
van snoezelbedden, bouwen van bureautjes in leefgroepen, 
maken van kasten in de inkomhallen van de leefgroepen, 
maken van tuinmeubilair, bouwen van keukens (Zandsluis 
+ Zandheuvel + Zavel), bouwen van de trilvloer, pimpen 
van oude kasten in het hoofdgebouw, creëren van nieuwe 
kasten en bureaus in de burelen van het hoofdgebouw. 
Realisaties waarbij wij altijd aan hem zullen blijven denken.

Toen hij in september 2020 thuis moest blijven omwille 
van zijn oog, was het op dat moment ondenkbaar dat hij 
niet meer terug zou kunnen komen. In de maanden die 
daarop volgden, werd de toekomst ietwat onzekerder. Maar 
toch was het zijn droom en doel om het interieur van de 
Vennestraat en Blok 5 te kunnen verwezenlijken. Nu is het 
onze missie om zijn droom waar te maken.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering 
goed bewaart 

Anja en het Technisch Team
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21 t.e.m. 24  april 2022  De Witte Mol Feest

Zondag 15 mei  2022 Opendeurdag - Dag van de Zorg

Zondag 12 juni 2022 De Witte Mol Fietst

Kalender De Witte Mol

De Witte Mol Feest 
21 t.e.m. 24 april 2022

Zaterdag 23 april 2022 vanaf 20u00
Inkom: € 18 per ploeg 
(max 6  personen per ploeg)

Quiz

Zondag 24 april 2022
Start: 07u30 - 15u00
Afstanden 3km - 6/8km - 12/15km - 33km
Verschillende wandelformules vanaf € 5

De Witte Mol 
Wandelt

De Witte Mol Feest is volledig rolstoeltoegankelijk.  Je vindt ons achter Hobbyland.
Meer info: www.dewittemol.be of        Vzw Stijn: De Witte Mol
Vragen of inschrijvingen: info@mol.stijn.be of 014 34 63 70 
(inschrijven is verplicht voor Dinner & dance, Schlagerfestival & Quiz ) 
Vrijetijdscheques worden aanvaard. Steunfonds De Witte Mol – Galbergen 21, 2400 Mol – BE 0458.373.696 – 

Donderdag 21 april 2022  
Met DJ Zwanzibar 
Dinner & dance  aanvang 19u00 € 32 
After Work aanvang 21u00 
VVK € 6 kassa € 8

After Work
Soirée Soignée

Vrijdag 22 april 2022  
Van 14u00 tot 17u00
Maarten Cox & Benny Mols 
Inkom, tas ko�e &  gebak € 10

Schlagerfestival

Vrijdag 22 april 2022 vanaf 20u00
Rijkelijke prijzentafel 
met hoofdprijzen  €500 en €250

Kienavond

Zondag 24 april 2022 
11u30 - 14u00 & 16u30 - 19u00
Uitgebreid Belgisch & Italiaans bu�et 
Kinderen € 11  volwassenen € 20

Zondags
restaurant


