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Beste lezer,
Alsjeblief… ons gloednieuw jaarverslag, vol mooie herinneringen aan 2018!
Het werd een boeiend jaar, vol veranderingen. Voor mij persoonlijk, dat lees je op pagina 11, maar ook voor Ten
Dries. Zo gingen we bijvoorbeeld dit jaar echt van start met de clusterwerking. 

In Bellem veranderde Huize Emmanuel van naam. Blader (of scroll/swipe) snel door naar bladzijde 8 om de
nieuwe naam te weten te komen.
In onze BuSO-school staat ook een grote verandering op til: binnenkort nemen we twee nieuwe klaslokalen in
gebruik, meer ruimte waar leerlingen en medewerkers reikhalzend naar uitkijken.

Naast onze cijfers van het voorbije jaar, vind je in dit jaarverslag ook artikels waarin we enkele van onze
hoofddoelstellingen illustreren: bevorderen van de levenskwaliteit, inclusie waarmaken en samenwerking
stimuleren.
Het gebruik van voorleessoftware is een mooi voorbeeld van het bevorderen van kwaliteit van leven. 
Het vijfde en zesde jaar Humane Wetenschappen van O.L.V. Ten Doorn in Eeklo werkte met 2 BuSO-klassen een
prachtig inclusieproject uit: ze bezochten elkaars school, organiseerden samen een avond in kader van de
Warmste Week -waarbij onze adolescenten straalden- en gaan binnenkort ook samen op schoolreis.

Al jaren werken we harmonieus samen met het team van Veronique De Grootte van Zorgconnect. Met hun
gouden handen en engelengeduld zijn ze een onmisbare aanvulling in het opnemen van de zorg van onze gasten.

Ten slotte wil ik nog even Lesley, Fien, Bart en Kristien vermelden. Zij wandelden de Dodentocht 2018 ten
voordele van Ten Dries. Een prachtprestatie, chapeau!
De sponsoring die zij bijeen brachten, samen met alle andere initiatieven -groot en klein- brachten € 46.152,17 in
het laatje van Ten Dries. Dank jullie wel!

Dominique De Block 

Namens de directie
Luc Goossens, Dominique De Block en Patrick van Damme
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Levenskwaliteit
In dit jaarverslag laten we de vijf strategische doelstellingen van Ten Dries aan bod komen,
telkens aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De levenskwaliteit  optimaliseren, is een rode
draad in onze werking. Het is een ambitie die dagelijks op veel verschillende manieren wordt
ingevuld. Comfort, zelfstandigheid, inspraak, vrij zijn en blijven van pijn, communicatie, … Al
deze elementen spelen een rol in de kwaliteit van leven. 
Voor het jaar 2018 kozen we als voorbeeld de Clown in Verbinding en de Voorleessoftware. 

Clown in verbinding
Tijdens de opleiding 'contactclown' groeide het idee dat clownen ook voor onze kinderen en adolescenten een meerwaarde
kan zijn. Toen ik tijdens mijn stage in het BuBaO zag hoe kinderen genoten, mee oplossingen zochten en openbloeiden, was
ik helemaal overtuigd dat een clown-in-verbinding kon bijdragen om de kwaliteit van leven te verhogen.
Veel is er namelijk niet nodig om kinderen mee te nemen in de wereld van de contactclown: een rode neus en een koffer
met wat spulletjes.

Wanneer ik dit rood bolletje op zet, dan neem ik de deelnemers mee in een wereld van verwondering. De wereld van
Binkie. Een wereld waarin JA wordt gezegd tegen alles. Vanuit deze onvoorwaardelijke JA ga ik verbinding aan met
iedereen en alles wat ik tegenkom. Alles mag er zijn en kan er zijn, een lach, een traan, verwondering, spanning….en alles
kan gebeuren. Het wordt spelen in ontspanning, kalmte of net juist zeer wild en uitdagend. Genieten van een kriebelbeest
of pluimpje, er mag gevloekt worden, je mag het even allemaal niet meer zien zitten of je mag net gaan toveren en potjes
met scheetjes openmaken. Het kleine bange spuitje wordt een grote snoepjesspuit. Je mag er een bange Binkie troosten
omdat hij zo bang is van een druppel water of we troosten en steunen ELKAAR.
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Binkie wil namelijk maar 1 ding en dat is samen op stap gaan, samen spelen, samen beleven.
Hij maakt jouw de regisseur, jij bepaalt en hij doet mee. Zo kan op een stoel gaan zitten of een
jas aandoen een vreselijk moeilijke opdracht worden, waarin jij alleen weet hoe het moet en
Binkie alles nog moet leren.

Binkie maakt van iedere ontmoeting en ieder gebeuren een feest en als hij weg gaat dan
laat hij een sfeer van opluchting, blijheid en ontspanning achter.

Binkie is  nu vooral een begrip bij de jongeren. Tijdens een klasmoment of
woensdagnamiddagactiviteit komt hij op bezoek en neemt de groep mee op avontuur. Met
zijn koffertje vol met spullen en een concept in zijn hoofd neemt hij je improviserend mee in
zijn wereld. Een namiddag of een lesuurtje wordt gevuld met het oplossen van een probleem.
Er wordt gespeeld met een gamma aan gevoelens en er worden taboes doorbroken.

Luc van Melkebeke (hoofbegeleider jongeren) / Binkie (verbindingsclown)

“ Luc is een lieve
clown, Binkie. Het is

een echte clown,
geen valse”

Manon, leerling

Voorleessoftware
De Vlaamse overheid voorziet in gratis voorleessoftware voor leerlingen met een lees- en/of
schrijfachterstand in het lager & secundair onderwijs.
 
Elke leerling  met een attest dyslexie, dyspraxie, ADIBib, GON of buitengewoon onderwijs kan de SprintPlus
weblicentie aanvragen.  

Sprint tekstverwerker
Sprint werkbalk in MS Word
Sprinter voorleesknop
Intelligente woordvoorspeller speciaal voor dyslectici
Aangepaste spellingscontrole
Van Dale-woordenboeken: Nederlands verklarend woordenboek en Franse, Engelse en Duitse
vertaalwoordenboeken
Beeldwoordenboek,
SprintOCR.

Het SprintPlus pakket bevat:

Sprintplus wordt al langer in BuBaO en BuSO gebruikt. We hebben meerdere licenties maar dankzij de actie
van de Vlaamse overheid hebben de leerlingen, die hier ook thuis gebruik van kunnen maken, nu een eigen
licentie. Naast dit programma zijn er nog andere softwarepakketten beschikbaar. (Kurzweil, …)

Patrick van Damme (directeur BuBaO)
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Inclusie
Elke burger heeft het recht om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Inclusie
betekent dat we deze deelname voor iedereen mogelijk maken. Ten Dries zet hier op diverse
manieren op in. Voorbeelden zijn: uitstappen met de kinderen en jongeren, uitwisseling met
leerlingen uit het gewone onderwijs, buurtbewoners of mensen uit de bedrijfswereld die op
bezoek komen, het inclusieve taalkamp, de Buitenspeeldag, de stages in de Toekomstwerking,.. 

Huis Emmanuel wordt 't Bellemhuis!
In 2018 lanceerden we een oproep via de website om een nieuwe naam
te zoeken voor onze leefgroep ‘Huize Emmanuel’. Uit de 48 inzendingen
die we kregen, selecteerden we 5 namen die opnieuw op de website
werden geplaatst. Via een nieuwe stemronde hielden we uiteindelijk 
2 namen over. Onze adolescenten kregen het laatste woord en kozen
voor ’t Bellemhuis!

Sedert 2008 geven we 2-jaarlijks een Bellemfeest waarbij we, samen met de adolescenten,
alle buurtbewoners uitnodigen. We geven rondleidingen doorheen ‘t Bellemhuis en zorgen
achteraan in de tuin voor een gezellige sfeer boordevol muziek, drank en hapjes. Zo hadden
we in 2008 een ‘open huis’, in 2010 een ‘straat BBQ’, in 2012 een optreden van ‘The Craft’, in
2014 ‘een tuinfeest’, in 2016 een heus ‘Pop-up café’ en vorig jaar in 2018 een ‘Fiesta
Mexicana’. Op deze manier leert de buurt op een leuke manier kennis maken met onze
werking en onze adolescenten.

Cathérine De Groote (hoofdbegeleider 't Bellemhuis)

Wist je dat...
'Villa Bellem' 

ook een optie was voor
de nieuwe naam?

Inclusieproject met O.L.V. Ten Doorn
We evolueren in de richting van een meer inclusieve maatschappij. In het kader daarvan vinden we het dan ook belangrijk
dat onze BuSO-leerlingen kennis maken met leeftijdsgenoten uit het gewoon onderwijs. Een 16-tal leerlingen uit het 5e en
6e jaar humane wetenschappen van College O.-L.-V.-ten-Doorn in Eeklo werkten daarom samen met de klas van Heidi &
Daphne en klas van Tom & Leen een project uit.

Op woensdag 19 september worden we voor de eerste keer ontvangen in College O.-L.-V.-ten-Doorn. We leren elkaar
kennen aan de hand van een speeddate. Aan het einde van de voormiddag krijgen onze leerlingen per duo twee buddy’s
toegewezen waarmee ze de rest van het schooljaar zullen samenwerken aan het project.
 
Op 28 november organiseren we samen een muzikale ‘Music for Life’-actie t.v.v. Ten Dries. Onze leerlingen hebben elk hun
eigen verantwoordelijkheid op de avond zelf: presentator, barman, DJ, …Ze worden hiervoor bijgestaan door de leerlingen
van het college. 
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Wist je dat deze
'Music-for-Life'-
actie  1500 euro

opgebracht heeft?

In mei 2019 brengen we nog 3 dagen samen door een workshopdag, een

uitstapdag en een slotdag met zomerbar. Om dit allemaal georganiseerd

te krijgen, overleggen de leerlingen vaak met elkaar. Dit gebeurt

voornamelijk via Skype en Facebook. Door dit project brengen we twee

leefwerelden dichter bij elkaar en dat kunnen we alleen maar

toejuichen!

Sara Spanhove (Schoolpedagoog BuO)

Hippokamp
In 2018 waaide een nieuwe wind door manege Dennenhof. Deze had ook impact op onze inclusiewerking en kampen.
Voor het eerst werd er een hippokamp georganiseerd in samenwerking met MFC Ten Dries. Dit kwam er naar aanleiding
van volgende vraag : ”Waar kunnen onze kinderen met een beperking deelnemen aan het kamp samen met hun broers
en/of zussen (zonder beperking)?”. Een hele uitdaging!

MFC Ten Dries zorgde voor de nodige begeleiding tijdens de maaltijden en de verzorgingsmomenten. 
Er was een zeer gevarieerd aanbod op het kamp: zowel activiteiten op als naast het paard. Tijdens de hippotherapie lag de
nadruk vooral op ontspanning, rompcontrole, evenwicht en coördinatie van de bewegingen. De broers en/of zussen
zonder beperking kregen een meer traditionele rijles aangeboden. De nevenactiviteiten waren één voor één
paardgerelateerd : het maken van paardensnoepjes, een hoefijzer schilderen, paarden poetsen,…. 

Anders dan bij een traditioneel paardenkamp werd er een 1 op 1 begeleiding voorzien. Hier kregen we hulp van veel
enthousiaste jongeren die zich 1 week, volledig vrijwillig, voor dit kamp engageerden. Ook onze accommodatie werd
aangepast aan de noden, zo werd er een snoezelhoek ingericht om tot rust te komen na de inspannende hippotherapie.
We organiseren de hippokampen onder het motto: niets moet, alles kan. We willen onze ruiters een leuke week
aanbieden waarin ze waardevolle momenten kunnen beleven.

Het is fantastisch om te zien hoeveel enthousiaste jongeren zich vrijwillig engageren om de kinderen een prachtige week
te laten beleven. de warmte en het zorgzame karakter waren meer dan ooit voelbaar. 

Laurens Van Hoof (Coördinator Manège Dennenhof) Als ik terugblik op het
hippokamp, word ik warm

vanbinnen. Het was een
prachteditie! Samen met de
vele vrijwilligers hebben we

onze ruiters fantastische
ervaringen gegeven. Dit zowel

op het paard als naast het paard 
Eveline Lambert
(hoofdmonitor) 
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Medewerkersklimaat
De honderden medewerkers van Ten Dries zijn dé bouwsteen in onze organisatie. Een
organisatie die ook in verandering is door de nieuwe clusterwerking. In 2018 mochten kregen
we ook een nieuwe directeur voor het BuSO! 

Werklust en zingeving
Goesting als motor voor verandering

Ten Dries
Verbondenheid met het welzijn van anderen, daar hebben we  in Ten Dries wel affiniteit mee. 
Onze kernopdracht is duidelijk: het versterken van de kwaliteit van leven van kinderen met een motorische beperking en hun
netwerk. We willen hen zien groeien, met volle teugen genieten van het leven, hun wereld verbreden, ondersteunen waar nodig,
veiligheid bieden maar ook het spreekwoordelijk duwtje in de rug geven, balancerend tussen gezonde spanning en ontspanning.

Geen gebrek aan zingeving in Ten Dries. Er is een grote betrokkenheid en samenhang tussen de medewerkers. Er hangt een
hartelijke, warme sfeer en open communicatie is mogelijk – zowel verticaal als horizontaal. De samenwerkingscultuur van onze
organisatie is sterk. Desondanks kwamen er regelmatig bedenkingen. Die bedenkingen hadden als centraal thema dat er precies
steeds minder tijd was voor wat er echt toe doet in Ten Dries. De randvoorwaarden om onze kernopdracht goed te doen verlopen,
nemen in toenemende mate tijd en ruimte in. Een goed voorbeeld van die eisende randvoorwaarden is de veelheid aan info die
uitgewisseld en verwerkt moet worden. Er zijn heel veel disciplines in Ten Dries en deze disciplinaire krachten worden gebundeld.
Ten Dries steekt dan ook veel energie in het realiseren van geïntegreerde, interdisciplinaire samenwerking en onze organisatie- en
overlegstructuur is hierop afgestemd.  

Het positieve effect van de focus op deze doorgetrokken interdisciplinariteit is dat alle teamleden rondom het kind op alle
levensdomeinen op de hoogte zijn van en werken aan zijn noden, weten hoe ze met het kind kunnen communiceren, kennis hebben
van de wijze waarop het kind moet vastgehouden worden, weten hoe ze met crisismomenten moeten omgaan, etc. Dit zorgt voor
enorm veel veiligheid, levenscomfort en kwaliteit van leven voor het kind. Het zorgt tegelijkertijd ook voor een zeer grote
betrokkenheid bij de medewerkers. Expertise vanuit verschillende hoeken wordt samengelegd en dit verhoogt het samen leren, de
professionaliteit en medewerkerstevredenheid.
De schaduwzijde hiervan is dat de informatie-uitwisseling vastgelegd werd in structurele overlegmomenten, werkinstructies en
een overdaad aan mails. Een werkkader dat weinig ruimte toelaat om stil te staan, tijd te nemen en te experimenteren. Broodnodig
als je met mensen werkt.

Wist je dat dit essentiële
kenmerken voor zinvol

werk zijn? 
Variatie, complexiteit,

ontwikkeling van
vaardigheden en

groeikansen.

Waarom we werken?

Na een zomervakantie komt, zo op de vooravond van terug gaan werken, die ene vraag
op. Waarom werk ik eigenlijk? Het evidente antwoord is om brood op de plank te
krijgen. Uiteraard, maar zo zwart-wit zit het toch niet helemaal in elkaar.

Barry Schwartz zegt in de TED publicatie ‘Waarom we werken’ dat we niet zozeer
werken om geld te verdienen. Als je aan mensen die voldoening vinden in hun werk
vraagt waarom zij dit werk doen, is geld niet het eerste dat ze vernoemen. Het helpt
ook als je handelingsvrijheid hebt in de manier waarop je je werk uitvoert. En misschien
wel het belangrijkste: je kunt werk zinvol maken door het te verbinden met het welzijn
van anderen.
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Het resultaat van het harde werk van het Veranderplatform is een hertekende organisatie waarbij we vertrekken van onze
kern, met name onze kinderen en adolescenten.  Autonome teams worden rond een groep kinderen, jongeren, adolescenten
opgebouwd en noemen we clusters. De samenstelling van de teams gebeurt aan de hand van het rugzakje aan noden van de
kinderen, jongeren, adolescenten in een groep. Hierdoor kan elk team er anders uitzien. We werken met een coach en ortho
die nauw verbonden zijn aan de cluster. Deze coaches scheppen een kader waarin teams kunnen werken en ze geven visie
aan het team in onderling overleg. De ortho zorgt voor inhoudelijke coaching. Interdisciplinariteit dragen we hoog in het
vaandel. Disciplinaire krachten worden gebundeld in de expertisegroepjes die ten dienste staan van de kwaliteitsvolle
werking en ontwikkeling van de clusters.
De volgende stap in ons traject is verder ontwikkelen in autonomie en samenwerking per cluster.

Anne-Lore Van Geele (ortho-beleidsmedewerker)

Gluren bij de buren
Met de facilitaire diensten van Ten Dries organiseren we jaarlijks een
bedrijfsbezoek bij één van onze toeleveranciers of bij één van onze
collega-voorzieningen. Daar proberen de medewerkers van de
keuken, van de schoonmaak en van de technische dienst iets bij te
leren over het reilen en zeilen op een andere werkplaats. Zo
bezochten we in 2017 Allgro in de voormiddag en
Dienstverleningscentrum H.Hart (Deinze) in de namiddag.

Voor 2018 stond het Algemeen Ziekenhuis Alma (Eeklo) op het
programma, werkelijk een dichte buur deze keer.
Om 9.30u starten we een goed gevuld programma. Vele zaken zijn
herkenbaar voor ons, maar andere zijn dan weer totaal nieuw gezien
enerzijds de snelle technologische evoluties in de sector en
anderzijds het innovatieve karakter van deze nieuwbouw (2017). Om
13.30u verzamelen we nog even voor een afsluitende babbel en
evaluatie, gevolgd door een lunch in het restaurant van AZ Alma….de
proef op de som! En geslaagd!

Johan Van Hoof (diensthoofd facilitair beheer en aankoop)

Kantelen en veranderen
Ten Dries stelde zich samen met nog enkele
organisaties kandidaat om deel te nemen aan het
project ‘Anders Organiseren’ dat gesubsidieerd en
ondersteund wordt door het Europees Sociaal
Fonds (ESF). 
Om dit alles in goede banen te leiden werd er een
Kantelteam en een Veranderplatform
samengesteld. 
Het Veranderplatform heeft een belangrijke rol
binnen het aftoetsen en aanbrengen van nieuwe
ideeën en wijzigende concepten. Deze groep
bestaat uit medewerkers, bestuurders, externen en
ouders. 
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Nieuwe directeur BuSO

Sinds 1 september 2018 staat Dominique aan het roer van het BuSO. 
Hoog tijd voor een kennismaking!

Naam: 
Dominique De Block

 
Geboortedatum: 

10-06-1973, 46 jaar dus.
 

Woonplaats: 
Ik woon hier in Landegem, op 1 km van Ten Dries.

 
Hiervoor werkte ik als: 

leerkracht in de lagere school van Ten Dries.
 

Hier heb ik gestudeerd: 
Ik studeerde voor onderwijzeres in, wat toen nog heette, de normaalschool'Crombeeninstituut' in

Gent.
 

Ik ben fan van Ten Dries omdat: 
ik mij hier thuis voel, er heerst hier een leuke sfeer. Iedereen mag hier proberen, eens een fout

maken, hulp vragen, iets leren, herbeginnen, successen ervaren, samenwerken, ... 
 

Het meest uitdagende aan mijn job: 
elke dag nieuwe probleempjes (of problemen 😱) proberen oplossen voor andere mensen. Het is

leuk als ik daarin slaag en daar leerlingen of medewerkers blij mee heb gemaakt.
 

De leukste dag van de week en waarom:
 zonder twijfel: vrijdagavond! Na een drukke werkweek gezellig in de zetel relaxen en nog een heel

weekend (om van alles te doen) in het vooruitzicht hebben... heerlijk!
 

Dit wist je nog niet over mij:
 ik ben dol op cola zero 😂

 
Mijn wens voor Ten Dries: 

dat we zo een fijne leer- en leefgemeenschap mogen blijven. 
Dat iedereen zich hier mag thuis voelen!
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Samenwerking
Samenwerking is een belangrijk gegeven in Ten Dries. Met ouders en familie, tussen MFC en
BuO, tussen therapeuten, leefgroepbegeleiders, ... maar natuurlijk ook met andere
organisaties, zowel in de zorgsector als daarbuiten. We belichten graag eens een mooie
samenwerking met de Artevelde Hogeschool, afstudeerrichting logopedie en onze
samenwerking met Zorgconnect. 

Een leuke en intense samenwerking
met de Artevelde Hogeschool

Als stageplaats: elk jaar begeleiden we een tweede-of derdejaars student
tijdens zijn of haar stageperiode van een 8-tal weken
Als proefproject –stage: vorig schooljaar namen we deel aan een proefproject
rond een experiment : ‘anders bijhouden van het stagedagboek’
Voorstelling van ons werkterrein als logopedist in een voorziening met
kinderen, jongeren en adolescenten met een motorische beperking: aan de
hand van een presentatie stellen de logopedisten ons werkveld voor aan
eerstejaars studenten logopedie in hun kennismakingsweek in september
We verlenen onze medewerking voor het begeleiden , lezen van
bachelorproeven
We verlenen onze medewerking en mogen zetelen in de jury bij de voorstelling
van de bachelorproeven.
We worden uitgenodigd bij de doorlichting van de afstudeerrichting logopedie
En de kers op de taart is, nu toch al een 15 jaar, de intense samenwerking
tijdens de communicatieweek voor de derdejaars logopedie: aan de hand van de
film , een Powerpoint en een interview met een ex-bewoner van Ten Dries laten
we de studenten kennis maken met Ten Dries. De volgende dag verzorgt het
logoteam de workshops 'de weg naar een communicatiehulpmiddel’ en op
vrijdag geven drie van onze kinderen/adolescenten met een ondersteund
communicatiehulpmiddel een workshop over Ondersteunde Communicatie en
hun ervaringen, onder het coachend oog van hun logopedist! Een uniek
moment!

Wist je dat deze
samenwerking al meer dan
veertig jaar duurt? Dat kan

toch al tellen! 

 
 Chris Rampelbergh en het logoteam van het MFC Ten Dries
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Zorgconnect & Ten Dries
'Verpleging aan Huis’ is een vaste partner. Al 15 tal jaar hebben we met Ten Dries een goede
samenwerking. Verpleging aan huis kent de populatie, werking en visie van Ten Dries. Omwille van
de kwalitatieve hulpverlening werd er gekozen om de diensten van 'Verpleging aan Huis' verder
uit te breiden.  Er werd gekozen voor continuïteit: een niet te grote equipe met vaste
verpleegkundigen (geen verzorgende) om geen versnipperde zorg te krijgen. De verpleegkundigen
zijn allen gekend door de kinderen/adolescenten. Zo werd bewust gekozen voor 1 externe dienst
die met BuSO én BuBaO én MFC wil samenwerken. 

Gefaseerd: ochtendverzorgingen tot eind mei 2014 om daarna op te drijven met
avondverzorgingen,  vakantiewerking, weekendwerking indien nodig post-operatief
Alternerend: werken met vast schema waarbij verschillende kinderen/adolescenten
afwisselend worden verzorgd door verpleegkundigen en opvoeders.
Tussentijdse evaluaties en bijsturingen worden jaarlijks gedaan!
Dit enkel op locatie Landegem, niet in bijhuis te Bellem

De uitbreiding werd: 
 

Wist je dat we in Ten Dries
aanwezig zijn van 

7u tot 21u en 
55 verzorgingen doen

 per dag? 
We werken zo: 

Om de gehele werking te consolideren en te verankeren
voor de toekomst, werd in 2016 een transitieplan richting
een moderne organisatie met meer en hogere
professionaliteit uitgewerkt.

Dit resulteerde in een nieuwe organisatiestructuur en
uiteindelijk een nieuwe naam voor de volledige
organisatie in 2018: ZorgConnect-Verpleging aan Huis.

Veronique De Groote (ZORGCONNECT-Verpleging aan Huis
regioverantwoordelijke Landegem)



15

Innovatie
Ten Dries wil een ‘effectieve, efficiënte, innovatieve en en waardenvolle organisatie zijn’, zo
luidt onze vijfde strategische doelstelling. Een hele mondvol, maar innovatie komt tot uiting in
heel wat leuke initiatieven, waaronder bijvoorbeeld de geefkast! 

De geefkast
De geefkast is een kast waarin je spullen met elkaar kan delen. Mensen (van binnen en buiten Ten Dries) kunnen vrij
spullen plaatsen en meenemen. Het is een makkelijke manier om ongebruikte spullen weg te geven aan anderen. Wat in
de kast geplaatst wordt moet natuurlijk wel in goede staat zijn.
Dit project werd in 2017 gestart door de leerlingen niet-confessionele zedenleer van het BuSO. Zij zorgen er ook voor
dat de kast netjes blijft door deze elke week 1 of 2 keer op te ruimen, en door de spullen die er langer dan een maand in
blijven liggen eruit te halen (deze worden naar de kringloopwinkel gebracht). Zo werken wij aan verschillende doelen:
verantwoordelijkheid opnemen, duurzaamheid (goede spullen blijven gebruikt worden, iemand anders moet dit dan niet
nieuw kopen), anderen helpen, … 

Joke Forment (leerkacht BuSO) Ik vind de geefkast leuk want...
... je kan er knuffeltjes uithalen (Hannah)

... er staan vaak boeken in (Renée)
... ik kan helpen opruimen (Flor)

... er staan veel dingen in (Nemo)
... er staan veel dingen die ik leuk vind in de geefkast (Gilles)

Wist je dat er op
Valentijnsdag maar liefst
83 items in de kast lagen?
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Sprookjesproject
In het schooljaar 2017-2018 organiseerde BuBaO een sprookjesproject.
Dit resulteerde in een eigengemaakt sprookje dat op 15 juni in een voorstelling voor ouders tot leven kwam.
Geniet mee van de foto’s.
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Ten Dries zoekt
bondgenoten

GIFTEN
Ten Dries ontvangt subsidies, maar de dromen en noden zijn vaak groter dan wat de subsidies
mogelijk maken. Dan moet er op zoek worden gegaan naar extra middelen voor hulpmiddelen,
activiteiten en infrastructuur.

Als je een maandelijkse of éénmalige gift wil doen, kan dit op de giftenrekening 
BE87 8900 1480 8594.

Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Hiermee kan je 45% van je gift recupereren via
belastingvermindering.

Regelmatig worden er ook acties georganiseerd om Ten Dries te steunen.

Jouw gift helpt de werking vooruit en is een hart onder de riem voor onze jongeren en
adolescenten, medewerkers en vrijwilligers.

Heb je vragen over bondgenoten of giften bij Ten Dries? 
Neem gerust contact op met Elien Vanhaesebroeck (medewerker communicatie en externe relaties). 
Mail: elien.vanhaesebroeck@tendries.be , tel.: 09 371 60 66

Ten Dries heeft dromen, die niet kunnen gerealiseerd worden zonder hulp van anderen. Maar Ten Dries heeft zelf ook
heel wat te bieden! Daarom gaan wij op zoek naar bondgenoten: vrijwilligers, bedrijven, organisaties of andere
sympathisanten, waarmee kan worden samengewerkt op langere termijn. Bondgenoten betekenen voor ons geven én
nemen, en streven naar een meerwaarde voor iedereen.

WIJ DROMEN VAN…
…sportverenigingen die door sponsoracties hun sportprestaties nóg meer betekenis geven.
…bedrijven en organisaties  die maatschappelijk verantwoord ondernemen in woord en daad, in samenwerking met Ten
Dries
…vrijwilligers die door hun inzet de kinderen en jongeren nieuwe mogelijkheden bieden, en hier zelf veel voldoening uit
halen
…bondgenoten die samen met ons investeren in de toekomst van de kinderen en jongeren op Ten Dries

EN MISSCHIEN WIL ONZE NIEUWE BONDGENOOT WEL…
…geïnspireerd worden door getuigenissen van sprekers van Ten Dries
…een zinvolle en originele teambuilding door een dagje te komen samenwerken met de kinderen en jongeren op Ten
Dries
…gebruik maken van onze vergaderzalen in een mooie, groene omgeving
...met ons nadenken over andere manieren waarop Ten Dries ook hem of haar kan helpen groeien
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Ten Dries in beeld

Roei for Life

BellemfeestTen Dries Feest

Bellemfeest Pensioen Viviane en Sabine

Dodentocht
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Ten Dries in beeld

Voetbal gasten tegen personeel Ten Dries Feest

E-Hockey

Ten Dries on Wheels

Tekennamiddag

Schoolreis Bellewaarde
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TEN DRIES IN LANDEGEM
Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 
1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal
ontplooien dankzij aangepast onderwijs, de leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie. Ook voor
ouders en de ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning. Ten Dries
bestaat uit twee scholen en een multifunctioneel centrum (BuBaO, BuSO en MFC).

BEGELEIDING THUIS OF OP SCHOOL
Ten Dries is veel meer dan enkel de campus in Landegem. We begeleiden jaarlijks meer dan 300 kinderen
en jongeren die elders naar school gaan. Het aanbod voor begeleiding thuis of op school bestaat uit:

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (het vroegere GON)
Advies, training en begeleiding voor kinderen en jongeren met nood aan ondersteuning  ('mobiele en
ambulante begeleiding'). Dit kan doorgaan op locatie (bv. thuis, in de sportclub, jeugdbeweging,
kinderopvang ...) of op de campus in Landegem. 
Opleiding en ondersteuning voor ouders en familie, vrijwilligers en professionelen ('outreach')

Ten Dries gaat voluit voor levenskwaliteit en voor een inclusieve samenleving.

Dennendreef 62
9850 Landegem
09 371 60 66
tendries@tendries.be

www.tendries.be
www.facebook.com/tendries.landegem


