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Dit was 2020
Een overzicht



Voorwoord

Beste lezer,

2020…  Een bewogen jaar… Corona…

De rode draad in 2020: aanpassen, aanpassen, aanpassen…

Toch willen we ons in dit jaarverslag ook richten op een heleboel andere aspecten van onze werking. 

Onze Raad van Bestuur stelt zich kort voor. We namen afscheid van enkele bestuurders en een aantal nieuwe
bestuurders kwam de rangen vervoegen. 

De levenskwaliteit optimaliseren is een rode draad in onze werking. Op 1 september startten we met de
TOBIAS-werking en we werkten rond de talenten van de adolescenten.

We gingen de dialoog aan met de wijk ‘Vierhekkens’: hun speeltuintje werd aangepast, onze speelterreinen
worden opengesteld en verbonden met deze speelplek. Een mooie samenwerking met buurt, stad en Ten
Dries. Er was de samenwerking met ‘L’âge d’or’: in een wondermooie dansvoorstelling gingen een aantal van
onze kinderen en adolescenten hun grenzen verleggen. Inclusie op zijn best!

Sinds de lente van 2020 hebben we een nieuwe fietsenstalling, in het BuSO werd een nieuw schoolthema
gekozen en we belichten graag ons muzisch project 'Kabouterhuizenissen'. 

We ontwierpen ook twee nieuwe kanalen om medewerkers meer te betrekken bij het algemene beleid: het
Forum en het Forum XL.

Onze bouwplannen kregen verder vorm. Ambitieuze plannen zijn opgesteld en het contract met Pathmakers
getekend. Na de eerste realisatie van het masterplan (uitbreiding BuSO) staat nu de nieuwbouw van het MFC
op stapel. Het is reikhalzend uitkijken naar de plannen van de architecten.

We werken verder rond duurzaamheid. Allerlei kleinere initiatieven zijn genomen, we werken aan
bewustmaking rond dit thema en willen dit verder doortrekken.

Daarnaast willen we ook iedereen bedanken die Ten Dries gesteund heeft in 2020. We hopen dat 2021 en de
geplande vaccinatiestrategie ons weer kan brengen naar een ‘normale’ werking waarbij we terug alle registers
kunnen opentrekken: op uitstap gaan, ‘leren’ buiten de muren, de bubbels terug kunnen doorbreken en met
zijn allen verder bouwen aan Ten Dries!

We wensen je heel veel leesgenot!

Namens de directie
Luc Goossens (MFC), Dominique De Block (BuSO) en Patrick van Damme (BuBaO)
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Raad van Bestuur

Eric Sergeant | Bestuurder sinds 2012 

(Laatste) beroep: Manager customer relations Volvo Trucks
International.

Rol binnen de RVB: Focus op financiële en organisatorische
aspecten van het MFC en de scholen.

"Na een carrière in het bedrijfsleven wou ik toch mijn
ervaring ten dienste stellen van een non-profit organisatie."

2 Jan Fiers | Bestuurder sinds 2014

(Laatste) beroep: Advocaat - Lector recht HOGENT.

Rol binnen de RVB: Voorzitter MFC.

"Een leven bestaat (ook, maar) niet alleen uit werk en gezin.
Wie voldoende draagkracht en mogelijkheden heeft, heeft
volgens mij de plicht om ook iets terug te geven aan de
samenleving. Een engagement dat ik met veel graagte heb
opgenomen in het bestuur van Ten Dries, en dat intussen
geleid heeft tot de grote eer om het voorzitterschap van de
Raad van Bestuur van het MFC te mogen opnemen. Vanuit
de volle overtuiging dat Ten Dries een mooie toekomst
wacht, zelfs al zijn de uitdagingen die ons wachten groot, wil
ik mij verder inzetten voor onze bijzonder waardevolle
organisatie. "

5
Marc Claeys | Bestuurder sinds 2013 

(Laatste) beroep: Directeur onderzoek, dienstverlening
en permanente vorming Arteveldehogeschool.

Rol binnen de RVB: Bestuurslid gemandateerd vanuit de
vzw Verburght.

"Beleidservaring ten dienste van MFC en BUO met
bijzondere aandacht voor de synergie tussen de
verschillende vzw’s op de site Landegem."
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Nele Baeck | Bestuurder sinds 2014 

(Laatste) beroep: Kinderarts/kindergastroenteroloog en
begeleiding kinderen met voedingsproblemen te Landegem -
Gezond opgroeien multidisciplinair team - Diensthoofd
pediatrie AZ Jan Palfijn Gent.

Rol binnen de RVB: Kinderen en hun begeleiders in al hun
aspecten en behoeften mee ondersteunen door ervaringen
vanuit de acute gezondheidszorg af te toetsen.

"Als buurtbewoner naast Ten Dries en vanuit mijn ervaring in
het werken met kinderen met beperkingen wil ik me als lid
van het bestuur engageren om mee te denken en te werken
aan de lange termijn visie van Ten Dries."
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Marieke Van den Berge | Bestuurder
sinds 2020

(Laatste) beroep: Licentiaat in de logopedie - werkzaam als
autismecoördinator in IVIO Binnenhof Gent.

Rol binnen de RVB: Bestuurslid.

"Vanuit mijn ervaring in het buitengewoon onderwijs
enerzijds en vanuit mijn sociale bewogenheid anderzijds,
maak ik graag deel uit van de RVB van Ten Dries. Voor een
organisatie als Ten Dries mogen meedenken op
beleidsniveau, om voor kinderen en adolescenten met een
motorische of meervoudige beperking allerhande zaken
mogelijk te maken, zie ik als een opportuniteit. Hierbij mijn
bijdrage kunnen leveren, is een engagement dat ik graag wil
aangaan. Mijn ruime ervaring in begeleiding van mensen met
autisme zie ik hierbij als een meerwaarde."
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Paul Veevaete | Bestuurder sinds 1998

(Laatste) beroep: Docent lerarenopleiding
Arteveldehogeschool.

Rol binnen de RVB: Voorzitter van de RVB BuO Ten Dries.

"Als student 1ste lic. Ortho kwam ik voor het eerst in 1970
in contact met Ten Dries. De kleinschalige aanpak en de
organisatie lieten een grote indruk op mij na, evenals de
moderne infrastructuur en de inrichting van de klaslokalen.
Ten Dries Landegem kon gerust wedijveren met wat ik
tijdens een eerder studiebezoek aan Denemarken had
gezien, een land dat qua gehandicaptenzorg in Europa toen
aan de top stond. Als docent in de lerarenopleiding heb ik
Ten Dries steeds een warm hart toegedragen en vele
tientallen studenten de weg gewezen naar Ten Dries. Mijn
engagement als bestuurder van Ten Dries is hiervan een
logische verderzetting."
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Peter Housen | Bestuurder sinds 2016 

(Laatste) beroep: Bouwcoördindator.

Rol binnen de RVB: Bijstand bij allerhande bouwkundige
kwesties.

"Gezien mijn zoon Toon jarenlang in Ten Dries verbleef,
zet ik mij graag in voor Ten Dries. Eerst vele jaren als
afgevaardigde van de gebruikersraad in de RVB en later
als lid van de RVB. 
Ik doe dit graag als blijk van waardering voor de vele
mensen die zich dagdagelijks inzetten voor het welzijn
van alle Ten Dries bewoners."
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Koen Vander Beken | Bestuurder sinds 2021

(Laatste) beroep: Algemeen directeur van het MPC Sint-
Franciscus te Roosdaal.

Rol binnen de RVB: Bestuurslid.

"Gedreven door zorg voor mensen."
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Rita Van Damme | Bestuurder sinds
2020

(Laatste) beroep: Klinisch Psycholoog UZ-Gent, Dienst
Psychiatrie, Centrum voor Perinatale Mentale Gezondheid.

Rol binnen de RVB: Bestuurslid.

" Heel soms word je gevraagd voor een functie, waar je in
eerste instantie niet zelf zou aan denken. Niet dat ik Ten
Dries geen warm hart toedraag, integendeel. Als vroegere
werknemer heb ik de hoge professionaliteit binnen dit huis
altijd sterk geapprecieerd, maar ook de samenhorigheid en
de warme sfeer. Wanneer je dan de mogelijkheid krijgt om
mee te denken, dan kan je enkel ja zeggen. Ik stel dan ook
graag mijn expertise als psycholoog en therapeut ter
beschikking en hoop iets te kunnen betekenen voor Ten
Dries in de komende jaren."

9 Stephan Stoop | Bestuurder sinds 2005

(Laatste) beroep: Advocaat.

Rol binnen de RVB: Advies/bemiddeling.

"Reeds 15 jaar vrijwilliger in de gehandicaptenzorg.
Sinds 1995 oprichter en voorzitter van vzw Albatros
Vlaams-Brabant."
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Marc Putman | Bestuurder sinds
1990, voorzitter van 1997 tot 2020

(Laatste) beroep: sociaal wonen, met o.a. mede-oprichter
van eerste Focus project in Vlaanderen (1984)

Rol binnen de RVB: als bouwkundige, begeleiding van
bouwwerken

"Marc zet zich al tientallen jaren onverdroten in voor het
verbeteren van de leef- en woonkwaliteit van mensen, die
het minder goed hebben. Hij is en was bestuurder in vele
vzw's, waar hij onder meer erg geapprecieerd werd voor
zijn deskundigheid op het vlak van bouwen en van
subsidiemogelijkheden binnen onderwijs en welzijn. In zijn
23-jarig voorzitterschap was hij zeer ondersteunend en vol
vertrouwen in het gevoerde beleid." Luc Goossens
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KLEUTERS, JONGEREN 
EN ADOLESCENTEN

Ten Dries in cijfers
Enkele cijfers op 31.12.2020

109
18 kleuters

44 jongeren

47 adolescenten

62 jongens
47 meisjes

110,98
Het VAPH vraagt dat het MFC Ten Dries op jaarbasis minstens 119 begeleidingsovereenkomsten

realiseert. Net zoals de vorige jaren behaalden we dit aantal niet. Door het groter aantal kleuters,

jongeren en adolescenten in dagopvang en verblijf, konden we daarentegen wel de personeelsbezetting

ruimschoots verantwoorden.

BEGELEIDINGSOVEREENKOMSTEN

59 KLEUTERS, JONGEREN EN ADOLESCENTEN BLEVEN
1 OF MEERDERE NACHTEN SLAPEN IN TEN DRIES

Onze kleuters, adolescenten en hun ouders kiezen of ze enkel tijdens de dag naar Ten Dries komen of
ook één of meerdere nachten blijven slapen. 

3 kleuters
21 jongeren
35 adolescenten

het aantal kleuters, jongeren en
adolescenten dat gebruik maakt van
verblijf met 10% gestegen is in
vergelijking met 2019.
de vraag naar verblijf bij adolescenten
het grootst is en dat deze vraag mee
ingegeven is om een voldoende groot
persoonsvolgend budget te verkrijgen
bij het verlaten van Ten Dries.

Wist je dat...?

Ten Dries zit aan de grens van wat het op het vlak van infrastructuur en omkadering aankan.
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Door begeleiding in het gewoon onderwijs (Expertisenetwerk T4)
 

 

Door individuele training en begeleiding in Ten Dries of thuis.

Door ondersteuning en vorming van professionelen en vrijwilligers, thuis of op locatie. 

Dit gebeurt zowel door Buitengewoon Onderwijs (BuO) als door het multifunctioneel centrum

(MFC) Ten Dries.

Ten Dries ondersteunt de inclusie van leerlingen met een motorische problematiek in het gewoon

onderwijs. Dit doen we op drie manieren:

Omwille van corona gingen belangrijke ambulante begeleidingen niet door. In 2020 werden vanuit

het MFC daarom slechts 30 kinderen begeleid tegenover 52 kinderen in 2019.

317 LEERLINGEN KREGEN BEGELEIDING
32 leerlingen uit het kleuteronderwijs
168 leerlingen uit het lager onderwijs
117 leerlingen uit het secundair onderwijs

30 KINDEREN KREGEN BEGELEIDING

232 MEDEWERKERS

In 2020 werkten er heel wat medewerkers in Ten Dries.

118 medewerkers in Ten Dries
63 medewerkers in het buitengewoon onderwijs - BuBaO
51 medewerkers in het buitengewoon onderwijs - BuSO

het aantal aanwezigheden in de
dagopvang daalde tijdens de
lockdown-periodes spectaculair
kleuters, jongeren en adolescenten,
die ook gebruik maken van verblijf,
deden meer beroep op de
noodopvang in die periodes.

Corona-lockdown

Ten Dries in cijfers
Enkele cijfers op 31.12.2020
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Ten Dries in coronatijd

Na een slapeloze nacht gaan we in Ten Dries

meteen volop aan de slag. We weten nog niet veel

over het virus, en omgaan met de vele

onzekerheden is niet gemakkelijk. Het is wel

meteen duidelijk dat de gezondheid van onze

kinderen én de medewerkers de absolute prioriteit

moet krijgen. 

Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op:

ouders organiseren zich om zo veel als mogelijk de

zorg voor hun kinderen op te nemen, medewerkers

combineren de eigen zorgen thuis met de zorg voor

de nog aanwezige kinderen in Ten Dries.  Ik besef

dat flexibel zijn niet voor niets een kernwaarde is in

Ten Dries. Nooit eerder vragen we zoveel

flexibiliteit van kinderen, ouders én collega’s. Er zijn

geen vaste uurroosters meer, maatregelen

veranderen quasi dagelijks, iedereen moet omgaan

met ‘niet weten’. 

En zo slaan we ons door die eerste weken, met elke

morgen Ramses Shaffy’s ‘We zullen doorgaan’ dat

uit de radio schalt. 

Corona
Sinds de lente van 2020 leven we in een andere wereld: corona, het treft ons
allemaal. In Ten Dries zochten we naar een evenwicht tussen veiligheid en kwaliteit
van leven. Samen met alle ouders hebben we sterk ingezet op goede preventieve
beschermingsmaatregelen en combineerden we dit met een maximaal behoud van de
gewone werking. Lees hier het verhaal van onze arts Fabienne De Boeck.

Het is 12 maart. Samen met miljoenen anderen zit ik in mijn zetel
gekluisterd. En na lang wachten start om 22u37 de persconferentie waar
het onvoorstelbare gebeurt: premier Wilmès kondigt drastische
maatregelen aan om de verspreiding van het nieuwe coronavirus af te
remmen. Eén maatregel komt bijzonder hard binnen. De scholen moeten
sluiten. Als moeder denk ik aan mijn twee tienerdochters die het
ongetwijfeld moeilijk zullen krijgen, maar veel meer nog denk ik meteen aan
onze kinderen en ouders in Ten Dries. 

Naarmate de weken vorderen en de piek van de

eerste golf stilaan achter ons ligt, mogen de scholen

terug (gedeeltelijk) opstarten. Enerzijds stemt mij

dat heel gelukkig omdat we merken dat de lange

periode thuis heel zwaar begint te wegen voor de

kinderen en de ouders. Anderzijds brengt dit een

nieuwe gigantische organisatorische uitdaging met

zich mee: hoe organiseer je de school en de zorg

voor onze kinderen op een zo goed mogelijke

manier én bewaak je maximaal de gezondheid van

iedereen? We denken na, we overleggen, we

discussiëren, we plannen en herplannen, we

organiseren en herorganiseren. Maar het lukt: met

vereende krachten wordt de heropstart

voorbereid.

Iedereen is creatief: waar mogelijk halen we de

kinderen naar school en het MFC, er wordt een

ambulant therapiecentrum opgestart voor die

kinderen die nog geen school mogen lopen,

medewerkers houden online of via de telefoon

contact met andere kinderen die helemaal niet tot

in Ten Dries geraken.
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Vrijdag 13 maart 2020: het hele land gaat in lockdown, inclusief de scholen. De leerkrachten
van BubaO leren het nieuwe woord ‘aanloopleren’ kennen en starten met het maken van
werkblaadjes en afstandslesjes. Dat werkt goed voor een deel van onze leerlingen. Maar we hebben 
zeker nog een ander medium nodig voor kinderen die leren door actief ervaren en beleven.
Daarom richten we een youtubekanaal op: 'Ten Dries vlogt'.

De eerste week van de lockdown gaan er al 36 filmpjes online: teloefeningen, verhalen, letters herkennen, liederen, kloklezen, woordstukjes
tellen, poppenspel, tekenopdrachten, dans en raadsels. We streven naar filmpjes met een haalbare leerinhoud, gebracht op een
aantrekkelijke manier. 

Aan het oplopend getalletje bij de filmpjes merken we dat de leerlingen thuis al snel de weg vinden naar het kanaal. Ouders reageren
enthousiast op het initiatief. Sommigen schrijven dat ze op deze manier een interessante inkijk krijgen in hoe we op school werken. 

Vanaf de tweede week komen er ook filmpjes vanuit MFC en BuSO zodat de kinderen thuis vanuit nog meer hoeken gestimuleerd worden:
bewegingsopdrachten, verhalen met smog, wist-je-datjes, koken, visuele training en filmpjes rond klasthema’s. Samen maken we een
waardevol, gevarieerd kanaal, de hele lockdown door. Naast de noodopvang, de webcamvergaderingen en de ontsmetsessies, leveren veel
collega’s hier mooi werk. Dat verdient een pluim in hun coronakapsel!

‘Ten Dries vlogt’ is nog steeds te vinden op de bekende filmpjeswebsite. De statistieken tonen aan dat het kanaal nog veel bekeken wordt.
In de schoolvakanties zien we telkens een stijging van het aantal kijkers. 

Joris Nevejans (Leerkracht BuBaO)

Ten Dries vlogt

Onze creativiteit toont zich ook in het zelf maken
van mondmaskers, we ontdekken de webinar om
ouders en collega’s te informeren,… Kortom, gans
Ten Dries werkt als één team samen. En zo sluiten
we het schooljaar af. Er wordt geen enkel kind
ziek. Jammer genoeg worden wel enkele collega’s
ziek (sommigen ernstig ziek), maar iedereen
herstelt gelukkig en de zomervakantie kan starten.
Met duidelijke afspraken kunnen we een maximale
vakantiewerking aanbieden. Dat doet mij
persoonlijk veel deugd: zo ondersteunen we veel
kinderen én ouders na een moeilijke periode. 

Jammer genoeg blijft corona ook dit schooljaar
nog een prominente rol spelen. 
We maakten als maatschappij intussen wel de
keuze om alle kinderen maximaal naar school te
laten gaan, en offeren daar allemaal veel voor op.
Een keuze waar ik heel sterk achtersta.

Maar tegelijk betekent dit dat wij in Ten Dries
allemaal dagelijks moeten werken met veel
beperkingen, onzekerheden en soms grote zorgen.
Als ik zie hoe iedereen in Ten Dries dit volhoudt,
maakt het mij trots dat ik deel mag uitmaken van
ons team.

En stilaan zie ik licht aan het einde van de tunnel.
De vaccins zijn ontwikkeld, de vaccinatiestrategie
wordt uitgerold, en ik droom soms al van een
wereld zonder corona-regels, zonder afstand,
zonder mondmasker. 

Ook nu zullen we in Ten Dries alles doen om in
deze eindfase onze verantwoordelijkheid op te
nemen, en te blijven zorgen voor onze kinderen én
elkaar. 

En eigenlijk slaap ik intussen al terug goed: ik weet
dat we het kunnen. En zoals Shaffy het al zo mooi
zei: we zullen doorgaan!

Fabienne De Boeck (Coördinerend arts)

Wist je dat...
we met ‘Ten Dries vlogt’ 

196 filmpjes publiceerden

in 9 weken lockdown
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Levenskwaliteit

TOBIAS-werking

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, vrij blijven van pijn, communicatie, … Al deze
elementen spelen een rol in de kwaliteit van leven. Voor het jaar 2020 kozen we als
voorbeelden: de TOBIAS-werking en de talenten van de adolescenten.

Op 1 september startte TOBIAS in Ten Dries.
Nee nee, Tobias is geen nieuwe leerling, maar
een nieuwe werking. De voorbije jaren merkten
we immers dat er in Ten Dries kinderen waren
voor wie de gewone werking niet evident was.
Het continu leren en functioneren in groep
stond wat haaks op hun basisbehoeften en
ondersteuningsnoden. 
Om hen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen
hadden ze een meer geschikte leef- en
leeromgeving nodig… Dus zetten we ons met
een interdisciplinaire groep aan het denken en
zag TOBIAS het licht.

TOBIAS is een letterwoord en staat voor focus op Totale Ontwikkeling, waarin we samen Beleven, in
Interactie gaan en een Afgestemd aanbod creëren met de nadruk op Sfeer. We willen de totale ontwikkeling
van kinderen met een meervoudige beperking zo optimaal mogelijk stimuleren. Daarom gaan we als team
met de ouders op zoek naar de noodzakelijke randvoorwaarden om een aangepast aanbod te creëren. 
We vertrekken vanuit interactie en samen beleven, want door hen te prikkelen kunnen ze zich openstellen
voor de omgeving en nieuwe dingen. Het aanbod begint vanuit een veilige nabijheid, is individueel aangepast
en dus op maat van het kind. De mentale, motorische en sensorische ontwikkeling gaan hierbij hand in hand.
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In TOBIAS zit een vaste groep kinderen die begeleid
worden door een vast team. Binnen de werking wordt
iedereen een TOBIAS-medewerker genoemd, los van hun
specifieke functie of accent dat ze bieden binnen het
aanbod. Op die manier willen we de interdisciplinaire
samenwerking in de verf zetten. De ouders zijn
belangrijke partners, die samen met ons meedenken en
op pad gaan. Vanuit een open en eerlijke communicatie
stippelen we de route uit die we samen met het kind
willen afleggen. TOBIAS is een veilige plek, waar iedereen
op zijn tempo kan groeien.

Isabelle Almey (Orthopedagoog)

We volgen het ritme en de basisnoden van het kind: doelgerichte, begeleide activiteiten worden afgewisseld
met ontspanning en niet-begeleide activiteiten. Herhaling is daarbij belangrijk. De omgeving waarin de
kinderen functioneren speelt ook een belangrijke rol. Daarom zetten we in op sfeer: de lokalen worden
ingericht naar gelang het thema en elke ruimte heeft zijn eigenheid. We vertrekken vanuit een vaste ruimte
waar zowel klas, therapie, maaltijden en rustmomenten doorgaan. De kinderen kunnen kiezen waar ze willen
zijn en op hun tempo verkennen, spelen en leren.
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In Ten Dries vinden we het belangrijk dat elke adolescent de kans krijgt om zijn talenten in de praktijk te
oefenen. We werken rond talenten in de drie adolescentenclusters en in onze BuSO-school.

Aan de hand van vragenlijsten maakten we een overzicht van de talenten en de adolescenten zelf werden
ook bevraagd. Alles werd geïnventariseerd en zo kreeg het team zicht op welke talenten er uit springen. 

Helaas zorgde corona er voor dat de plannen voor een ontmoetingsnamiddag met de ouders met als thema
‘het voorstellen van de talenten’ wijzigden en dat de bevraging en voorstelling op afstand gebeurde.

Na de bevraging en de voorstelling ging elk team samen met de adolescenten aan de slag met de talenten.
Een boeiende uitdaging!

Naast de talenten kwamen onvermijdelijk ook de belemmeringen ter sprake. De adolescenten werden hierin
begeleid. Door hier open over te communiceren in veilige situaties, zowel thuis, in de klas, in de leefgroep als
tijdens therapiemomenten, leerden ze zichzelf en de anderen beter kennen. Goed zicht hebben op dat wat je
kan en niet kan, dat accepteren en de ruimte zien waar ontwikkeling en groei is, gaan ook verdere keuzes
bepalen.

SMT
In onze BuSO-school zetten we sterk in op sociaal-maatschappelijk training (SMT) voor zo veel mogelijk
leerlingen. Deze SMT ligt binnen het interesseveld van de leerling en bereidt hen voor op een zinvolle,
toekomstgerichte dagbesteding. Voorafgaand aan de opstart van de SMT kijken we samen met de leerling
wat zijn/haar talent is en exploreren we zijn/haar kunnen. Dit doen we o.a. tijdens de TOP-lessen. TOP staat
voor Talent, Theorie, Opleiding en Praktijk. 

De talenten ontdekken van de adolescenten

TALENT: dit is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een persoon.
Maar talenten moeten worden ontwikkeld en vaardigheden moeten worden
aangeleerd. Bij het aanleren van deze vaardigheden is het de ervaring die een
belangrijke rol speelt.

THEORIE: We willen bestaande en nieuwe sociaal-maatschappelijke trainingen
een theoretische onderbouw geven, waar mogelijk. Dit wordt leerling per
leerling bekeken in functie van zijn/haar individuele mogelijkheden.

OPLEIDING EN PRAKTIJK: we willen de aangeleerde theorie linken aan de
praktijk en hen meer ervaringen te laten opdoen om de talenten verder te
ontplooien. 

Leerlingen die nieuw zijn in het BuSO starten telkens in de groep TOP Talent. Hier gaan ze op zoek naar hun
talent. Op basis hiervan kan het jaar nadien een TOP-groep gekozen worden die aansluit bij hun interesses.
In TOP Talent maken ze kennis met de inhouden van de andere TOP-groepen en zoeken ze uit welke TOP-
groep het beste aansluit bij hun eigen talenten. 

13



Volgende TOP-groepen kwamen de afgelopen jaren aan bod: TOP Klus huisje, TOP Plant en Dier, TOP 
Be There, TOP Logistiek, TOP Mensen en Crea en TOP Kantoor en ICT. Welke groepen tijdens een
schooljaar aan bod komen, wordt jaar per jaar bekeken in functie van de leerlingen, hun interesses, hun
vaardigheden en talenten. Zo kunnen ze van verschillende sectoren proeven gedurende hun schoolloopbaan. 

In het BuSO worden leerlingen uitgedaagd om (al dan niet binnen hun eigen interesseveld) een klusje op te
nemen. Dit is een eenmalige taak in opdracht van een medewerker van school of het MFC. Voorbeelden zijn:
boekjes inbinden, wegbrengen van materiaal, papier sorteren …

Vanaf 16 jaar kunnen leerlingen starten met interne SMT. In samenspraak met de leerling worden er
afspraken gemaakt over een vaste taak binnen Ten Dries. Deze taak is niet eenmalig, zoals de klusjes, maar
gebeurt op regelmatige basis.

We stellen samen een contract op, dit heeft als doel om de leerling bewust te maken van zijn/haar
verantwoordelijkheid. Vaardigheden zoals tijdig communiceren naar de betrokkenen (wanneer door
omstandigheden de opdracht/taak niet kan doorgaan), benodigdheden op voorhand verzamelen, afspraken
maken met externe personen… zijn een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject. 

Er wordt gestreefd naar het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van de taak. Tijdens het aanleren en
gedurende de volledige training kan de leerling beroep doen op een begeleider en iemand die het traject
mee opvolgt, zodat er voldoende ondersteuning kan gegarandeerd worden.

Voorbeelden van interne SMT zijn: rondbrengen van de postmappen, brood halen bij de bakker, privacy-
gevoelig papier versnipperen, een paard borstelen of de stal schoonmaken…

Alle externe SMT worden pas opgestart wanneer leerlingen 18 jaar of ouder zijn. Dit is een buitenschoolse
training met als doel ervaring op te doen met het oog op een zinvolle dagbesteding; maar heeft niet als doel
om beroepservaring op te doen, gericht op latere betaalde arbeid.

Deze SMT kan een voorbereiding op vrijwilligerswerk zijn (bv: deelnemen aan zwerfvuilacties, helpen in een
kleuterschool…), of de voorbereiding op begeleid werk (bv. helpen in winkels, zorgboerderijen, bedrijven…).

In onderstaand schema zie je voorbeelden van hoe talenten, via de TOP-lessen, verder benut en geoefend
worden in sociaal-maatschappelijke trainingen:

Chris Rampelbergh (Clustercoach) en Dominique De Block (Directeur)
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In de nieuwe wijk Vierhekkens die aan Ten Dries 
grenst, is van bij de ontwerpfase een terrein
van 900 m² voorbehouden voor een speelruimte,
in te vullen door de buurtbewoners zelf.

Door onze goede contacten met de stad en de 
buurt zijn wij steeds nauw betrokken in het 
uitwisselen van ideeën. Ook een fysieke link met 
de terreinen van Ten Dries wordt goed onthaald. 
Het was echter wachten tot alle bewoners in hun
huis getrokken waren om concrete plannen 
te maken.

Eind februari 2020 is het zover en komen we met verschillende bewoners samen in een
participatievergadering die in Ten Dries plaats vindt. Ouders en kinderen formuleren in aparte werkgroepjes
hun verwachtingen, steeds afwegend of de voorstellen ook inclusief-proof genoeg waren, voldoende privacy
waarborgen…enz. Alle bedenkingen worden zorgvuldig genoteerd en in een gezamenlijk moment nog eens
overlopen: welke speeltuigen, hoe groen voorzien, wat met mogelijke overlast, ... Ook de
verbinding via een brugje (de link) van het speelplein naar het sportterrein van de BuSO-school wordt
meegenomen in deze wensen.

Medio maart 2020 mogen we op een eerste ontwerpplan onze bedenkingen geven. Deze worden nogmaals
verwerkt en finaal is in de loop van de maand mei een definitieve uitvoering goedgekeurd. De aanbesteding
door stad Deinze kan beginnen. En buiten alle verwachtingen starten eind augustus/begin september 2020
de werken en is het speelplein ondertussen reeds enkele maanden in gebruik. Enkel het brugje en de
verbinding met Ten Dries moet nog gerealiseerd worden. Het geheel oogt nog een beetje kaal, maar
in het voorjaar en de zomer van 2021 zal al het groen voldoende geworteld zijn om het speeltuintje
volwaardig in gebruik te nemen.

Johan Van Hoof (Diensthoofd facilitair beheer en aankoop/preventieadviseur)

Speeltuintje 'Vierhekkens'

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 door o.a. samen te werken met stad Deinze en met
theatergezelschappen.
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Begin vorig jaar werd ik aangesproken door Vooruit Gent met de vraag of we wilden meewerken aan
een choreografisch experiment met professionele dansers tijdens het ‘Women and Children First’ festival in
maart 2020.

Het project met de naam l’Age d’Or is een ontmoeting tussen kinderen met een motorische beperking en
enkele professionele dansers. De choreograaf, Eric Minh Cuong Castaing, was enkele jaren terug met de
voorstelling begonnen in Marseille en werd door Vooruit uitgenodigd om dit ook in België uit te werken. 

We nodigden alle geïnteresseerden uit in Ten Dries voor een echte auditie en daaruit volgde een mooie
samenwerking met Thomas, Michelle, Renée, Sterre en Yacoub. De dansers kwamen enkele dagen naar Ten
Dries om te oefenen met onze sterren alvorens ze hun live performance gingen neerzetten in Vooruit.
Dit was een hele mooie ervaring, niet enkel voor de kinderen en de ouders maar ook voor alle omstaanders
die deel mochten uitmaken van dit optreden. Een unieke ervaring die iedereen enorm ontroerd heeft en
waar Eric Minh Cuong Castaing ook graag een vervolg aan wou breien. 

Zo werden we enkele maanden later opnieuw gecontacteerd met de vraag of onze dansers opnieuw wilden
deelnemen aan de voorstelling die zou doorgaan in Brussel en Charleroi. Ook hier stonden Yacoub en
Thomas op de eerste rij om mee te doen waardoor ze zich ook daar nog eens van hun beste kant konden
laten zien!

Een dikke pluim voor Thomas, Renée, Michelle, Sterre, Yacoub 
en hun ouders om dit alles waar te maken en hierin
het beste van zichzelf te geven! 

Kim Vanrumste (Maatschappelijk werker)

L'Âge d'or

Wist je dat...
 

je bij het binnenkomen van Ten Dries
enkele prachtige tekeningen kan
bewonderen van Charlotte Peys. Zij
was als tekenaar aanwezig tijdens de
repetities en de voorstellingen en heeft
haar ervaringen vertaald naar enkele
tekeningen en poëtische tekst. 
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Wie naar Ten Dries komt via de Dennendreef kan er niet naast
kijken: sinds de lente van 2020 staat daar een splinternieuwe 
fietsenstalling te schitteren. 

Het is een stijlvolle constructie van 13m op 5,3m groot en 2,4m hoog. De buitenkant is opgetrokken uit
verticale houten latten, wat zorgt voor een moderne uitstraling. De medewerkers van Ten Dries en Home
Verburght die met de fiets naar het werk komen, kunnen er hun fiets droog en veilig parkeren. Er zijn stevige
aanleunbeugels voorzien waaraan je je fietsslot kunt vastmaken. Ook aan de gebruikers van elektrische
fietsen werd gedacht want er werden 8 oplaadpunten geplaatst. Zo kunnen zij ook de terugrit naar huis met
een opgeladen batterij en een gerust hart aanvatten. Dit stimuleert de medewerkers die wat verder uit de
buurt wonen om toch op een duurzame manier naar het werk te komen.

Heel wat medewerkers van Ten Dries pendelen op regelmatige basis per fiets naar Landegem. Er zitten zelfs
sportieve collega’s bij die ’s morgens al meer dan 35 kilometer in de benen hebben voor ze hier aan hun
dagtaak beginnen. Geen betere manier om fris en wakker op het werk te verschijnen. Zij worden daar
bovendien financieel voor beloond. Als dat geen mooie stimulans is: financieel voordelig, goed voor het
milieu wegens de uitgespaarde CO²-uitstoot en heilzaam voor je eigen gezondheid. 

Ben jij een rappe trapper of veeleer een gezapig fietsende genieter? Het maakt niet uit. Jouw fiets vindt
zeker een plekje in de nieuwe ruime fietsenstalling.

Ruth Steyaert (Administratief medewerker BuO Ten Dries)

Medewerkersklimaat
De honderden medewerkers van Ten Dries zijn dé bouwsteen in onze organisatie.
Ten Dries zet in op een aangenaam en positief medewerkersklimaat.

Nieuwe fietsenstalling

26 medewerkers gebruiken de fiets als hoofdverplaatsmiddel.
51 medewerkers komen occasioneel met de fiets naar het werk.
14 medewerkers gebruiken de fiets om naar het station te fietsen.

Wist je dat...het MFC in 2020 

voor 90.047 kilometer

fietsvergoeding uitbetaalde.
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In het schooljaar 2019-2020 ontstond de
werkgroep ‘rode draad’. We wilden
samenhorigheid creëren door met de volledige
school te werken rond een thema. Het werd een
landenproject. 

Schoolthema BuSO

Op het forum gaven we het startschot van ons
schoolproject aan de hand van een toneeltje. 
We startten met China. Verschillende workshops
werden aangeboden: de Chinese taal, een
culinaire workshop, muziek en dans, … China
kwam ook aan bod in de klas. Het leefde … en het
project smaakte naar meer!

Dus gingen we verder op reis. De volgende stop
was Marokko. De leerlingen werden uitgedaagd
met een Fata Morgana. Er waren verschillende
opdrachten die we tot een goed einde moesten
brengen. Daar stond natuurlijk iets tegenover:
niet alleen eeuwige roem en eer, maar als kers op
de taart een BuSO-fuif. Wat een motivatie - de
opdrachten liepen als een trein. De fuif was dik
verdiend! 

Toen corona kwam, was ons schoolproject een
zegen. Het zorgde voor verbinding. Via filmpjes op
ons YouTube-kanaal en op de blog werd Rusland
in de kijker gezet.

Aan het begin van het schooljaar 2020-2021
vroegen we aan de leerlingen of ze zelf ideeën
hadden voor een nieuw jaarthema. De winnaar, en
dus de nieuwe rode draad doorheen het jaar
2020-2021 werd ‘Diep in de Zee’.

Een eerste opdracht werd ‘Let it freeze in Ten
Drieze’. De klassen werden uitgedaagd om
12 opdrachten tot een goed einde te brengen.
Zo moesten er bijvoorbeeld pooldieren te zien
zijn, maar ook een iglo, poollicht, ijssculpturen, een
onderzoeks-en weerstation, ...

Telkens als een opdracht slaagde, daalde de grote
thermometer in de binnenplaats, en verscheen er
een medewerker in beeld. Als tegenprestatie
moest hij/zij een emmer koud water over zich
heen gieten. De blog en het youtube-kanaal van
Ten Dries werden veel bekeken!

Joke Forment en Melissa Coysman (Leerkrachten
BuSO)

Wist je dat...

het samenwerken aan één
thema zorgt voor veel

verbondenheid en een leuke
sfeer, zowel bij de leerlingen

als bij de medewerkers.

Samenwerking
Samenwerking is belangrijk in Ten Dries. Met ouders en familie, maar ook tussen
therapeuten, leefgroepbegeleiders, leerkrachten, kinderen... We belichten graag het
schoolthema van het BuSO en ons muzisch project 'Kabouterhuizenissen' o.l.v. Joris
Nevejans en Elly De Bie, voor en door de kinderen van Ten Dries. 

Schoolthema BuSO
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We willen de kinderen zoveel mogelijk betrekken.
We bespreken alles met hen vanaf het begin want ons plan
is nog maagdelijk wit. Wat hebben kabouters zeker nodig?
Welke kamers gaan we maken, een tuin of niet, hoe groot
moet het zijn…? We tekenen op papier een eerste ruwe
organische vorm. Het praktische denkwerk laten we aan
Joris over die de ruwbouw op zich neemt met enkele
leerlingen. Buiten wordt gezaagd en geschuurd. In de klas
gaan we aan de slag in het meubelatelier. Een bad uit
gipsverband, een lavabo met een schelp, lucifersdoosjes
worden een ladekast, schijfjes van een boomstam een tafel
en stoeltjes,… dit zoveel mogelijk met kosteloze materialen.

Kabouterhuizenissen

Mijn naam is Elly. Een viertal jaar geleden
kregen mijn collega Joris en ik de kans
om samen beeldende vorming te geven
in een ervaringsgerichte klas. 

Als je twee creatievelingen bij elkaar zet,
ontstaan soms magische ideeën. We
besluiten om een jaarproject aan te
vatten: de bouw van een kabouterhuis.
Het idee is om dit buiten aan een boom
te plaatsen. Zo zouden minder mobiele
kinderen tijdens de speeltijd een rustig
plekje krijgen, om te kijken, weg te
dromen, hun fantasie te prikkelen of
gewoon tot rust te komen.

Met ons enthousiasme groeit ook de conclusie dat
dit geen éénjarig project zal worden. Tijdens de
grote vakantie neemt Joris het schrijnwerk mee
naar huis en ik begin te naaien aan de kabouters.

Het volgende schooljaar werken we vooral met de
leerklas.  Zij schilderen de muren met verf en zand,
de vloeren worden gelegd in mozaïek, er wordt
een schouw gebouwd met miniatuur baksteentjes,
we maken schilderijtjes, taart en konijntjes uit
Fimo…
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Tijdens het bouwverlof komen Joris en ik
samen in zijn tuin in Gent. We zetten alle
muren in elkaar en bevestigen de meubels.
Met overschotten geveldoek trachten we het
huis waterdicht te maken. Dit blijkt niet zo’n
eenvoudige klus en we moeten voorlopig het
idee laten varen dat ons huis buiten kan staan.

Het volgende schooljaar werken we nog
verder aan meubels en interieur tot corona
ook voor dit project stokken in de wielen
steekt. Het huis verhuist in de zomer naar
Brugge. Het dak wordt gemaakt, de tuin wordt
aangelegd en er wordt verder gewerkt aan de
afwerking. Helaas zonder hulp van de
leerlingen.

Wist je dat...Sinterklaas en de roetpieten
ook al op bezoek zijngeweest bijonze kabouters.

Tegen september 2020 is het klaar! We besluiten om een officiële opening te plannen voor het
kabouterhuis. Dus schrijven we een scenario, Joris schrijft een prachtig kabouterlied, we engageren enkele
medespelers, en oefenen op dinsdagmiddag aan de voorstelling: “ kabouterhuizenissen”. Hierin verwerken
we ook de milieuproblematiek. Bossen die gekapt worden, toenemende bosbranden als gevolg van de
opwarming van de aarde, en virussen die de paddenstoelen bedreigen… Gelukkig kan het kaboutervolk van
Landegem bij ons terecht. In oktober krijgt het kabouterhuis eindelijk een definitieve plaats in Ten Dries.

Sindsdien twijfelt niemand er nog aan: kabouters bestaan!

Elly De Bie (Leerkracht Bubao Ten Dries)
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Het forum

Met het proces om ons "anders te organiseren", dat een aantal jaren geleden gestart werd, probeerden we
om méér ruimte te creëren om stil te staan, tijd te nemen en te experimenteren, de betrokkenheid hoog te
houden en de tevredenheid van medewerkers te verhogen. Dit resulteerde onder andere in een nieuw
organogram, ons fundament en de leidende principes, en een herverdeling van taken en
verantwoordelijkheden.

In 2019 werd het hoofdaccent gelegd op de werking van de clusters, die centraal staan in ons nieuw
organogram. We ontwierpen ook twee nieuwe kanalen om medewerkers meer te betrekken bij het
algemene beleid: het Forum en het Forum XL. Waar mogelijk beslissen we samen, minimaal is er adviesrecht.

Ook in 2020 komen geïnteresseerde medewerkers maandelijks gedurende 1 uur in een Forum samen met
enkele leden van het beleidsteam Ten Dries, waaronder de directie. Iedereen kan vooraf punten ter
bespreking op de agenda zetten en brengt deze ook in de groep.
Thema’s kunnen inhoudelijk zijn, zoals het bespreken en goedkeuren van een visietekst, of procesgericht:
hoe gaan we iets aanpakken, wie trekt, wie beslist.

Sommige thema’s moeten grondiger besproken worden; het Forum schuift deze dan door naar een Forum
XL. Tijdens het Forum XL nemen we meer tijd om met meer medewerkers de thema’s te bespreken, die de
richting en de werking van Ten Dries vorm geven. Bijvoorbeeld definieerden we de nieuwe clusterstructuur,
beslisten we de nieuwe overlegstructuren en maakten we tezamen het speelveld duidelijker.

We merken hierdoor een grotere betrokkenheid en gedragenheid rond diverse thema’s.

Beleidsteam Ten Dries

Innovatie
Ten Dries wil een effectieve, efficiënte, innovatieve en waardenvolle organisatie zijn.
Een mondvol, maar innovatie komt tot uiting in heel wat projecten waaronder
het Forum en Ten Dries bouwt.

Het Forum
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Ten Dries bouwt
Elke ouder droomt van een mooie toekomst voor zijn kind. Voor kinderen met een motorische en/of
meervoudige beperking is er behoefte aan extra zorg en ondersteuning. In Ten Dries stellen we alles in het
werk om kinderen en adolescenten met een motorische en/of meervoudige beperking te begeleiden naar
een kwaliteitsvol leven. Jammer genoeg is onze inzet niet voldoende. We kampen met plaatsgebrek en
onvoldoende aangepaste infrastructuur.

Om onze huisvesting, school en therapie de nodige extra ruimte te geven, gaan we bouwen. Stap per stap. 
In 2019 werden voor het secundair onderwijs alvast twee ruime klaslokalen met elk een aparte rustruimte
gebouwd, een gemeenschappelijke binnenruimte en een aangepaste badkamer. Nu kijken we uit naar de
volgende stap. We gaan een nieuwbouw zetten voor 5 leefgroepen met slaapkamers, leefruimte...

We hopen dat het 1ste voorontwerp van onze nieuwbouw zal klaar zijn rond de zomervakantie van 2021 en
dat we in de zomer van 2022 kunnen starten met onze bouw.

Wist je dat...

we in 2020 met onze actie

'Ten Dries bouwt' een mooi

bedrag van  € 37.000 bijeen

gekregen hebben.

De overheid betaalt 40 tot 50 %. We hebben dus nog een aanzienlijk bedrag nodig om ons bouwproject te
kunnen realiseren. Gelukkig zijn er heel wat sympathisanten die ons steunen. Waarvoor dank!

Katrien Depuydt (Medewerker communicatie & externe relaties)
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Duurzaamheid

Een duurzaam aankoop-beleid 
Het verminderen van energieverbruik en CO2, en de keuze van energieleveranciers
Papierverbruik
Biodiversiteit en dikketruiendag, met ook een actie voor en met de leerlingen 
Duurzame voeding en voedselverspilling tegengaan 
Mobiliteit 
Duurzame bouwplannen en investeringen  
Afvalbeleid  

Joke Forment (Leerkracht BuSO)

We willen als Ten Dries onze negatieve impact op het milieu en het klimaat minimaliseren.  We geloven dat
we met kleine aanpassingen een positief effect op het milieu kunnen verwezenlijken. Net zoals we erin
geloven dat we met kleine stapjes veel kunnen bereiken bij onze kinderen en adolescenten, willen we dit ook
voor de planeet doen.  Toch willen we voor een zo groot mogelijke impact gaan. Het is heel fijn als iedereen
‘s avonds de lichten uitdoet en de computer afsluit... maar het is nog veel belangrijker dat we bekijken waar
onze energie vandaan komt en dat we kiezen voor groene energie van eigen bodem. 

Er komen heel verschillende onderwerpen aan bod:

In de rubriek 'duurzaamheid' in onze weekinfo houden we
iedereen zo goed mogelijk op de hoogte. 

Duurzaamheid is al langer een belangrijke peiler in Ten Dries. Om hier nog bewuster en
meer gedragen op in te kunnen zetten startte de werkgroep duurzaamheid. Tijdens de
eerste bijeenkomst in september 2019 bepaalden we onze prioriteiten en
doelstellingen, keken we wat we al deden en doen, en maakten we concrete afspraken
hoe we verder zouden werken.

Wist je dat...

1 autokilometer ongeveer 2 bomen vergt
om de uitstoot van CO2 te neutraliseren.

je om 1kg rundsvlees te produceren
16.000 liter water nodig hebt. Hiermee

kan je zo’n 135 keer je bad vullen.

we dankzij het vervangen van de
lampen door LED-verlichting zo’n

 € 1500 per jaar uitsparen.

Duurzaam Ten Dries
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Heb je nog extra vragen? 
Neem gerust contact op met onze medewerker communicatie & externe relaties. 
           tendries@tendries.be           09 371 60 66

Fondsenwerving
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.

Helaas heeft de coronapandemie in 2020 een grote impact gehad op onze werking en op onze inkomsten.
We hebben heel wat acties en evenementen moeten annuleren waaronder het feestweekend in mei en de
kledijverkoop in juni en december. Ook het nieuw concept van de Warmste Week zorgde voor een pak
minder opbrengsten. Toch hebben we de moed niet laten zakken. 

Een greep uit onze projecten van 2020: we verkochten koekjes, paaseieren en geschenkdozen met lekkere
Italiaanse specialiteiten. We konden rekenen op de steun van Kiwanis Aalst en Kiwanis Gent Belfort.
We kregen een aangepaste Volkswagen Caddy dankzij Ephrem Devos. We organiseerden een quiz. 
We verhuurden onze vergaderzalen aan Quy en ViGO. Dankzij de Mont Ventoux Challenge (georganiseerd
door een aantal ouders) werden alle medewerkers verrast met een Rituals geschenkpakketje. We kregen van
Stad Deinze gratis tickets voor het reuzenrad op het Sint-Poppoplein. Studenten orthopedagogie van de
Hogent verkochten knutsel- en chocolademelkpakketjes ten voordele van onze TOBIAS-werking.
We lanceerden een succesvolle actie voor 'Ten Dries bouwt'. We konden rekenen op de hulp van
vrijwilligers en giften van sympathisanten...

Dank aan elke persoon of organisatie die Ten Dries steunde in 2020!

EENMALIGE OF MAANDELIJKSE GIFT
Ook in de toekomst kan je ons steunen. Dit kan via een
eenmalige gift, maar je kan ons ook steunen met een
maandelijkse gift. Als we kunnen rekenen op jouw
maandelijkse bijdrage, geeft ons dat de nodige houvast.
Groot of klein, elk bedrag telt. Het kan al vanaf € 5/maand,
hetzij € 60/jaar. Het enige wat je moet doen, is de
registratie op onze website in orde brengen bij 'Steun ons -
ik doe een gift'. Voor giften van minstens € 40 op jaarbasis
ontvang je een fiscaal attest en recupereer je 45% van
jouw gift via een belastingvermindering.

SAMENWERKEN MET PARTNERS
Daarnaast zijn we ook op zoek naar partners (bedrijven, sportverenigingen, vrijwilligers...) die met ons willen
samenwerken. Meer info vind je op onze website bij 'Steun ons-wij zoeken partners' of 'Steun ons-word
vrijwilliger'.
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Sfeerbeelden

Vlaamse kermis Baseball

Sportreceptie

Huis 1 Kerst

Jerusalema challenge
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Sfeerbeelden

Opendeurdag

Brielmeersen

Bezoek van de ijskar

Urkie Purkie

Ontvangst VW Caddy

Vrijwilligersnamiddag
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Sfeerbeelden

Kennismaking L'Âge d'Or Netbal

Hydrotherapie

 Danslabo Dagje zee

 Sportreceptie



TEN DRIES IN DEINZE (LANDEGEM)

Ten Dries is een warme plek in een groene en rustige omgeving te Deinze (Landegem), waar een honderdtal

kleuters, jongeren en adolescenten met een motorische en/of meervoudige beperking zich thuis voelen.

Ten Dries bestaat uit twee type-4-scholen (BuBaO en BuSO) en een multifunctioneel centrum (MFC).

De kleuters, jongeren en adolescenten kunnen zich maximaal ontplooien dankzij aangepast onderwijs, de

leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie.

Voor ouders en de ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en begeleiding. We organiseren

ook ambulante en mobiele begeleiding.

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

Onze kernwaarden: hartelijkheid, innovatie, professionaliteit en flexibiliteit.
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9850 Deinze (Landegem)

09 371 60 66
 

www.tendries.be
tendries@tendries.be

www.facebook.com/tendries.landegem
 


