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nieuws

Ter Heide
 WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS  



Voorwoord directie

Ik hoorde dat het ontwerpdecreet persoons-
volgende financiering goedgekeurd is door 
de plenaire vergadering van het Vlaams Par-
lement. Concreet 

betekent dit dat de instel-
lingen geen geld meer krijgen om de zorg 
te organiseren. De toekomstvisie is dat ieder 
persoon met een beperking op maat van 
zijn zorgbehoefte een budget krijgt waar-
mee hij zelf zijn zorg en ondersteuning kan 
organiseren. 
Het nieuwe systeem van financiële onder-
steuning bestaat uit twee delen. De minis-
ter wil iedereen met een ondersteunings-
behoefte een basisondersteuningsbudget 
geven. Het budget is er voor mensen met 
een erkende beperking en een beperkte 
ondersteuningsnood. Het gaat over een 
vast forfaitair bedrag waarmee allerlei dien-
sten en zorgkosten gefinancierd kunnen 
worden. Het budget kan vrij besteed wor-
den en men hoeft geen verantwoording af 
te leggen.
Het is mogelijk dat op een bepaald moment 
toch meer en gespecialiseerde ondersteu-
ning nodig is. Het kan zijn dat het basisbe-
drag niet meer volstaat om alle kosten te 
betalen. Op dat moment kan men overstap-
pen naar het persoonsvolgende budget. 

Verwacht wordt dat de persoon met een 
beperking een ondersteuningsplan opstelt 
waaruit blijkt wat zijn ondersteuningsnood 

is. Het plan moet duidelijk 
aangeven wat verwacht wordt 
van het VAPH. De taak van 
het VAPH is om zijn zegen te 
geven en de grootte van het 
budget te bepalen.
Ik hoop dat de persoonsvol-
gende financiering geen doel 
op zich is, maar vooral een 
hefboom is van de visie dat 
alle mensen, of ze nu een 
beperking hebben of niet, 
erbij horen en de behoefte 
hebben om zelf kleur te 

geven aan hun leven. 
Dat is ook de reden waarom Ter Heide 
vandaag hoog inzet op het gedachtegoed 
van kwaliteit van bestaan. Wanneer we in 
de toekomst in dialoog gaan met mensen 
met een persoonsvolgend budget, laat ons 
dan vooral samen kijken hoe we dat budget 
kunnen inzetten om een zo groot mogelijke 
kwaliteit van bestaan te bereiken.
Wat betekent deze koerswijziging nu voor 

Ter Heide? Vooreerst moeten we wachten 
op de volgende Vlaamse Regering. Wan-
neer deze geïnstalleerd is, kan ze starten 
met het maken van de uitvoeringsbesluiten: 
de bedragen, de voorwaarden, … Wanneer 
dat allemaal duidelijk is, zullen we de om-
slag van het bestaande systeem naar het 
nieuwe moeten maken. Kunnen we ons 
daarop voorbereiden? Ja, we doen er alles 
aan om met de bestaande informatie voor-
uit te denken, de gevolgen in te schatten en 
eerste oplossingen uit te werken. 
Ik zou nog vergeten dat Ter Heide een brui-
sende leefgemeenschap is waar er elke dag 
samen fantastisch werk wordt geleverd om 
ervoor te zorgen dat onze bijzondere bewo-
ners kunnen leven als volwaardige burgers. 
Het directieteam wenst alle medewerkers, 
ouders, de vele enthousiaste vrijwilligers, 
Gezellen, bestuurders, te danken voor hun 
bijdrage en inzet. De zomer staat voor de 
deur. Laat ons mikken op een zomer zoals 
vorig jaar, met veel goed weer, waarin veel 
kan en niets moet. En waar we allen beter 
van worden.

Paul Geypen, Algemeen directeur
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Mensen met een beperking worden 
volwaardige burgers
Op donderdag 24 april 2014, toen ik op weg was naar het werk, berichtte de nieuwslezer tijdens het ochtend-
nieuws dat de financiering van de ondersteuning van mensen met een beperking in de toekomst grondig zal ver-
anderen. Onmiddellijk moest ik denken aan het overleg dat onze ouders op 22 oktober 2013 hadden met minister 
Vandeurzen. Op dat overleg kondigde de minister aan dat er drastische hervormingen te verwachten zijn.



Nu Perspectief 2020 werd goedge-
keurd, stellen wij ons de prangende 
vraag: op welke wijze wordt dit in de 
nieuwe regering opgevolgd en uitge-
voerd? We weten ook dat in de voor-
ziening meerdere belangengroepen 
zijn: beheer, personeel, bewoners enz. 
Als Gebruikersraad gaat het ons, hoe-
wel bekommerd om het geheel, altijd 
in de eerste plaats om onze kinderen. 
Er worden veel hervormingen aange-
kondigd, maar zullen alle gebruikers 

wel voldoende voorbereid zijn of wor-
den ze onvoorbereid mee op deze 
tocht genomen.
Daarom de noodzaak om tijdig, samen 
met de directie, een echte dialoog te 
voeren over alle mogelijke veranderin-
gen. Want wij willen persoonlijk inge-
richte kamers, die zeker niet worden 
omgevormd tot hotelkamers. Daarom 
een goed en open overleg met alle 
partijen op voorhand, dit zal tijd vra-
gen maar vermijdt tijdverslindende 

frustraties, die wonden slaat. Daarom 
moeten wij, als Gebruikersraad, onze 
doelstelling “Het promoten en ver-
dedigen van de belangen en rechten 
van de gehandicapten binnen de in-
stelling, het bijdragen tot de optimale 
uitbouw van onze instelling en het 
vertegenwoordigen van onze gebrui-
kers bij officiële instanties”, blijven 
aanhouden. Wij zijn allen uitermate 
tevreden over Ter Heide en dit willen 
we zo houden en zelfs meehelpen om 
dit nog te verbeteren. Nu de vakantie-
periode, voor velen een periode van 
welverdiende rust, met rasse schreden 
nadert, belooft het volgende werkjaar 
boeiend en zeer belangrijk te worden. 
Perspectief 2020, waarin goede zaken 
zitten, maar waar onze voornaamste  
kritiek is “de vage omschrijving van 
het begrip zorggarantie en de trage 
realisatie ervan”. Belangrijk voor al-
len, de voorziening, de gebruikers en 
de ouders. Allen willen wij een goe-
de zorg voor iedereen, maar zonder 
daarbij onze oogappel uit het oog te 
verliezen.
Voor iedereen een rustgevend verlof.

René Meers, 
voorzitter Gebruikersraad

Woordje van de Gebruikersraad

Gebruikersraad

Weer is het einde van een werkjaar in zicht en naderen we de vakantieperiode. Als u deze Ter Heide 
nieuws ontvangt zullen de verkiezingen voorbij zijn en zal een nieuwe legislatuur aanvangen.

Gezellennieuws

Avant-première film Grace of Monaco
Op donderdag 22 mei 2014 overhandig-
de Kiwanis Hasselt Hazelaar een cheque 
aan Ter Heide. Met deze cheque zal een 
hoog-laagverzorgingstafel worden aan-
gekocht voor één van de huizen van het 
Internaat in Genk. Deze verzorgingstafel 
is zeer welkom. Door zijn verstelbaarheid 

in hoogte wordt immers maximaal reke-
ning gehouden met zowel de mogelijk-
heden van de kinderen om zelfstandig 
op deze tafel plaats te nemen als de 
noodzakelijkheid voor de opvoedkun-
digen om de verzorgingstaken op een 
goede hoogte voor de rug uit te voeren.   

De cheque werd overhandigd in Kinepo-
lis Hasselt tijdens een van de sociale ac-
tiviteiten van Kiwanis Hazelaar namelijk 
de avant- première van de film Grace 
van Monaco. 
Kwestie van het nuttige aan het aange-
name te koppelen.



Campusnieuws Genk
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Oma-dag in Huis 4

De snoezelruimte in Huis 4 wordt voor-
behouden om de twee jongens eens 
extra te verwennen.
Samen met twee therapeuten geven de 
oma’s (lees moeke en mammie) aan Jok-
ke en Toon een arm-, been- en voetmas-
sage waar hun kleinkinderen zichtbaar 
van genieten.

En tegen de tijd dat de anderen terug 
komen van de wandeling staan er, als 
afsluiting, heerlijke pannenkoeken klaar. 
Smullen geblazen!

Hilde Steegmans, 
activeringscoördinator, 
campus Genk

De kinderen van Huis 4 staan klaar om te gaan wandelen. Maar 
Jokke en Toontje niet, zij blijven in de leefgroep. De oma van Jokke 
en Toon komen op bezoek, we houden oma-dag op Huis 4. 

Naast het bestaande activeringsaanbod 
vanuit de leefgroep is een aanvullend 
activeringsprogramma uitgewerkt.
 Therapeuten engageren zich om naast 
de individuele behandelingen ook the-
rapeutische doelstellingen te realiseren 
via de activiteiten.
Hoe hebben we dit aangepakt?
Voor iedere bewoner worden doelstel-
lingen in kaart gebracht, vertrekkend 

vanuit de behoefte van 
de bewoner en aange-
vuld vanuit elke discipli-
ne (kiné, logo, ergo).
Prioriteiten per kind wor-
den bepaald om vervol-
gens groepjes te maken. 
Kinderen met dezelfde 
interesses en doelstellin-
gen worden in eenzelfde 
groepje geplaatst. 
Er worden nieuwe ac-
tiviteiten gezocht en 
toegevoegd aan de be-
staande.
Enkele voorbeelden: stap- en fiets-
groepjes op 3 niveaus, stories in- en 
outside the box, basale stimulatie onder 
verschillende vormen, ontwikkelings- en 
sensomotorische activiteiten, ...
Gestreefd wordt naar een evenwich-
tige deelname van alle kinderen, reke-
ning houdend met hun deelname aan 
het BuSO, de individuele therapieën en 
hun aanwezigheid.
Al de activiteiten worden in een 4-weken-
schema gegoten.
Het schema is inmiddels in gebruik en 
het wordt verder ontwikkeld, reke-

ning houdend met de opmerkingen 
van de therapeuten of van de leef-
groepen. 
Jaarlijks zal een evaluatie plaatsvin-
den waarbij, indien nodig, zal worden 
bijgestuurd.
Het kan misschien nog even duren 
vooraleer alles op punt staat, maar 
onze bewoners genieten ondertussen 
wel al zeker van een gevarieerder en 
ruimer aanbod aan activiteiten en dit 
op hun maat.

Hilde Steegmans, 
activeringscoördinator, campus Genk

Activering neemt in Ter Heide een belangrijke plaats in. Woonbuurt Oase is daarom vorig jaar gestart 
met de uitwerking van een project waarin het activiteitenaanbod is uitgebreid en waarbij de activi-
teiten individueel zijn aangepast op maat van iedere bewoner.

Activeringsproject Oase



Wat hadden we er met zijn allen lang naar uitgekeken ... Huis 1 ging voor de eerste keer op kamp. 
Geen evidente keuze en er gingen dan ook de nodige besprekingen aan vooraf. We besloten de me-
ning van de ouders af te wachten en lichtten ons idee toe op het Sinterklaasfeest.

Voor de eerste keer op kamp

Het had ons, opvoedsters van Huis 1, bij-
zonder ontroerd hoe enthousiast de ou-
ders waren over het geplande kamp. Er 
werden meteen al wilde plannen gesmeed 
over ontbijt op bed, lekker uit eten gaan 
en zoveel meer. Het kamp werd geboekt 
en de ouderdag werd gepland op woens-
dag, midden in de kampweek zodat we 
al wat avonturen konden vertellen en de 
gasten nog niet te moe waren!

Die woensdagoch-
tend kwam er al snel 
aan, ongelooflijk hoe 
snel de tijd vliegt 
als je geen rekening 
moet houden met 
school, therapieën of 
andere tijdsgebonden 
activiteiten. Lichte-
lijk nerveus over het 
dagverloop wachtten 
we op de ouders, wat 
we echter niet hadden verwacht was dat 
de paashaas kwam binnenvallen in onze 
bungalow! Een aangename verrassing die 
zowel bij de gasten als bij de begeleiders 
ontzettend in de smaak viel! 
Dank u wel, Jo!!
De ouders kwamen toe en hadden 
een superlekkere en uitgebreide paas-
brunch mee: bubbels, allerlei koffie-
koeken, broodjes, fruit, beleg en een 
reuze chocoladekip ... die het overigens niet 
zo lang heeft overleefd. De ouderdag werd 

afgesloten met een (zonovergoten) wande-
ling, een heerlijke tijd op het terras en een 
gezellige maaltijd in het Market Café. 
Het was een echte topdag: mooi weer, 
lekker eten en vooral goed gezelschap ...
Een oprechte dank u wel aan alle ouders 
voor de voorbereiding, organisatie en uit-
voering van deze ouderdag die zeker een 
grote meerwaarde heeft geleverd aan ons 
allereerste kamp!

Het team van Huis 1, campus Genk

Acht enthousiaste vrienden riepen de 
vereniging EDGE. in het leven om eve-
nementen te organiseren waar zijzelf 
en andere mensen plezier aan kunnen 
beleven. 
De opbrengst schenken zij steeds aan 
een goed doel. Vanwege hun sym-
pathie voor de jonge ondernemers 
en Ter Heide, verdubbelde de familie 
Reyskens van het Fonteinhof te Go-
tem het bedrag. 
Oprechte dank aan allen!

EDGE. schenkt opbrengst Masquerade 
XIV te Gotem aan Ter Heide

Gezellennieuws

Campusnieuws Genk



Dit was de activiteit die ik voor de gas-
ten van Ven 3 wou organiseren. Zo een 
ontspanningsmoment is de uitgelezen 
kans om de chaos in en rondom hun 
wereldje even uit de weg te gaan.

De badkamer werd omgetoverd tot 
een gezellige, warme en magische 
ruimte met behulp van verschillende 
geurelementen, badpareltjes, zachte 
verlichting en een rustig achtergrond-
muziekje. Kortom, een echte snoezel-
badkamer! 

Het is de bedoeling om de gasten 
te laten genieten van een heerlijke 
massage, de geuren en kleuren, de 
warmte, maar ook om even tot rust 
te komen, weg van alle drukte. 
Relaxatie is een instrument om de gas-
ten te laten voelen dat je er voor hen 
bent, hen aanvaardt en respecteert, 
met hun beperkingen en kwetsbaar-
heden.

Wat genoten ze! Het was voor mij 
bang afwachten of mijn idee wel zou 
aanslaan, maar ik had niet ingeschat 
dat de bewoners er zo een plezier aan 
beleefden! De combinatie van de mas-
sage en een heerlijk warm bad hadden 
een heilzaam effect. 
Van het ploeteren in het water kreeg 

iedereen honger, dus de verschillende 
toastjes en puddinkjes mochten ach-
teraf zeker niet ontbreken! 
De voldoening en rust die ik nader-
hand van hun gezicht kon aflezen 
bevestigde mijn vermoeden dat het 

de juiste activiteit was, die ik voor de 
juiste mensen had uitgekozen.” 

Zengin Demet, cursist Graduaat 
Orthopedagogie V.S.P.W. Hasselt
stagiair Ven 3 , woonbuurt Oase 

Zengin Demet doet sinds september stage in het kinderdagverblijf Ven 3 , woonbuurt Oase. Zij 
werkte als stage-opdracht een ontspannen lichaamsmassage uit, gevolgd door een lekker warm 
bad en lekkere hapjes als afsluiter. 

Wellness tijdens de stage

Campusnieuws Genk

Gezellennieuws

Ik kijk vol verbazing om me heen,

Wat gaat er allemaal gebeuren zo meteen?

Ik zie mooie lichtjes, ik voel warmte, ik zie water,

Al mijn vragen, die bewaar ik wel voor later.

Nu is de tijd gekomen om te ontspannen,

Laat mij maar even genieten, mannen!

WSV of Wandelsportvereniging Winterslag 
vzw wil het wandelen op een gezonde 
manier promoten door georganiseerde 
en jaarlijks wederkerende wandelingen te 
organiseren, liefst met een sociale of cul-
turele inslag.  Zo had op 22 maart 2014 
hun jaarlijkse Ter Heidewandeling plaats. 

Anders dan de voorgaande jaren werd er 
niet vertrokken op onze campus in Genk, 
maar werd een stopplaats voorzien in de 
sportzaal. De vroege lente lokte enkele 
honderden wandelaars die, tot groot ge-
noegen van onze bewoners, voor heel wat 
beweging op en rond de campus zorgden. 

Opmerkelijk was het grote temperatuur-
verschil (maar liefst 20 graden) met de vo-
rige editie, die in ijs- en sneeuwtoestanden 
diende afgewerkt te worden. Voor volgend 
jaar werd alvast opnieuw het lentezonne-
tje besteld. 

Wandeling Winterslag



Langzaam zet de karavaan van de 
feestelingen zich in beweging. Eén 
voor één komen Jokke, Bo en Michael 
geflankeerd door hun ouders binnen 
om vooraan plaats te nemen waar een 
mooi altaar werd geïnstalleerd. Alle 
familieleden, vrienden en begeleiders 
nemen plaats.

Op de stoelen liggen boekjes om de 
plechtigheid mee te kunnen volgen.

Dan komt plotseling in priestergewaad 
niemand minder dan Monseigneur 
Hoogmartens, onze bisschop binnen, 
vergezeld van pastoor Luyten.
Hij opent de viering met het kruisteken 

om zich dan vooral te richten tot Jokke, 
Bo en Michael. Hij doet dat zo eenvoudig, 
op een kindvriendelijke manier, waarbij 
je de warmte en liefde die de kinderen 
geven, om ons heen voelt.
Jokke, Bo en Michael zijn heel speciale 
kinderen, kinderen die veel betekenen 
voor hun ouders, familie en vrienden 

en zeker niet vergeten de be-
geleiders, die zich met hart en 
ziel inzetten hier in Ter Heide.
Ook de bisschop heeft het 
vooral over de liefde en 
warmte die deze mensen uit-
stralen voor deze kinderen.
Het hoogtepunt van deze 
viering wordt gebracht door 
onze bisschop met de hand-
oplegging, een gevoel van 
rust voor de kinderen. Bij een 
aantal mensen worden tranen 

weggepinkt. 

Met de nodige muziek wordt de eu-
charistieviering dan verder gezet.
Het doet iedereen deugd de kinderen 
zo te zien stralen. Ook de andere huis-
genoten genieten van dit gebeuren. 
Het is mooi om zien.

Het is een super, toffe viering die beslo-
ten wordt met een dikke proficiat en een 
warme omhelzing bij iedereen.

Daarna wordt alles in gereedheid ge-
bracht voor de receptie aangeboden 
door de instelling.
Er moet worden gezegd dat er niet op 
een calorietje wordt gekeken. Lekkere 
drankjes en hapjes. Iedereen wordt 
verwend.
Het is één en al lekker, gezellig, in één 
woord “opperbest”.
Wat we vooral zullen onthouden, is dat 
de mensen van Ter Heide  hun werk 
doen met grote inzet, vriendelijkheid 
en liefde voor de kinderen.

In naam van alle kinderen, ouders, fa-
milieleden, vrienden en kennissen een 
hele dikke proficiat voor deze speciale 
dag en elke dag van ons bestaan.

Duizendmaal bedankt  !!!

Odette en Albert Ghijsens, 
familie van Jokke, 
Huisje 4, campus Genk

Een feestje in Ter Heide? Neen, een groot feest! Het Heilig Vormsel van Jokke, Bo en Michael. Alle 
mama’s, papa’s, oma’s en opa’s, zusjes en broertjes, familie en begeleiders uitgedost in een mooi 
zondagpakje in alle kleurtjes. Het lokaal waar de plechtigheid plaatsvindt, is heel mooi versierd. 
Wat hebben de begeleiders toch goede ideeën om alles in goede banen te leiden.

Vormsel van Jokke, Michael en Bo

Campusnieuws Genk
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BuSO-lentezoektocht

Ter Heide in de mediaCampusnieuws Genk
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Alle activiteiten stonden dan ook in functie 
van water, water geven aan de bloemen 
(dit waren opvoeders met een bloem, met 
laarzen aan, in een leeg bassin), visjes van-
gen met een heuse hengel, liedjes zingen 
over “tien kleine visjes, die zwommen 
naar de zee” ...
De begeleiding kreeg de tekst en de 
gasten kregen een muziekpartituur met 

pictogrammen, zodat ze zelf konden aan-
wijzen en meezingen. Er werden mooie 
bloemen en vissen op de gezichten ge-
schminkt, foto’s gemaakt ... Ballonnen 
met zand gevuld werden geworpen naar 
de bloemenstand, je waande je echt op de 
kermis!  Als rode draad doorheen het spel 
kon je, na iedere goed vervulde opdracht, 
een visje krijgen om in een plastiek zakje 

gevuld met water te doen. Als je 6 visjes 
had, was de zoektocht rond.  Tot slot nog 
een lekker ijsje als beloning en alle gasten 
trokken voldaan (geschminkt als bloeme-
tjes of visjes) naar hun huisje terug.
De zak met visjes vind je, als bewijs van de 
leuke dag, nog in de livings terug!

Het BuSO-team 

Zoals ieder jaar werd er uitgekeken naar de zoektocht ... de lente hadden we al volop.  Donderdag 8 mei was 
het eindelijk zo ver.  Nu had de weerman spijtig toch wel geen regen voorspeld zeker!  Niet getreurd, het 
spektakelgehalte was er zeker niet minder om! Thema van dit jaar waren ‘water’, ‘bloemen’ en ‘visjes’! 

Gezellennieuws

Kiwanis Tongeren-Bilzen AMICITIA is 
een damesclub met 18 leden van Ton-
geren, Bilzen en omstreken. Zij ver-
gaderen maandelijks en organiseren 
tweemaal per jaar een actie voor het 
goede doel. 
Dit jaar werd de opbrengst van de 
brunch in Alden Biesen verdeeld on-
der verschillende begunstigden. Een 
afvaardiging van Ter Heide nam dins-
dag 19 mei 2014 een mooie cheque 
in ontvangst. Daarnaast mochten 2 
fietsclubs van ‘Kom op tegen kan-
ker’, een Marokko-project, de Special 
Olympics Belgium en de Artsen Zon-
der Grenzen rekenen op financiële 
ondersteuning.

‘Kiwanisbrunch’ Tongeren



Campusnieuws Genk

‘Clubhuis’ en ‘Onderwijs aan huis’ in Huis 9

In Huis 9, ook wel ‘het clubhuis’ ge-
naamd, vinden verschillende activi-
teiten plaats. Zo is er op donderdag-
namiddag steevast afspraak met de 
‘klusjesclub’. 

De ‘klusjesmannen’ hebben Huis 9 
volledig ontruimd en netjes gemaakt 
en hebben er nu ook hun eigen atelier 
waar ze uiteraard klusjes opknappen, 
vogelhuisjes maken, dingen repareren 
of construeren en dit alles onder de 
deskundige leiding van de twee han-
dige Harry’s, beter bekend als ‘han-
dige Tony’ en ‘handige Freddy’. Ook 
Svenn, de kinesist, is een vaste bege-
leider van de klusjesdienst.

Naast een klusjesteam zijn er afwisse-
lend kookteams aanwezig in Huis 9, 
die vaak een verrukkelijke geur door 
het huis doen waaien. Huis 9 bestaat 
uit een atelier, een keuken, een living/
knutsellokaal (waar de jongens van 
Huis 7 en 8, samen met Indra en Kar-
lien, creatief zijn) en de leslokalen ... 
In Huis 9 wordt ook les gegeven. Er 
zijn drie lokalen voorzien voor ‘Onder-
wijs aan huis’. Deze lessen worden in-
dividueel gegeven omdat les volgen in 
een klasgroep voor hen te belastend is 
en te veel prikkels geeft. Als het kan 

worden er wel een aantal uurtjes 
uitbreiding in het BuSO gegeven, 
maar individuele aandacht blijft 
een prioriteit. 
In totaal krijgt elke leerling weke-
lijks 4 uur les. Er wordt gewerkt 
volgens een individueel program-
ma, dat in samenspraak met de 
leerling wordt opgesteld. De per-
soonlijke wensen en interesses 
staan centraal.
Juf Ellen (van BuBaO De Berk), juf 
Marjan en ondergetekende (BuSO 
De Wissel) halen elk lesuur een 
leerling uit de leefgroep om les te 
komen volgen. 
Op dit moment houden we onze 
plantjes in de gaten die we ge-
plant en gezaaid hebben zoals: 
wortelen, bieten, uien, aardappelen, 
aardbeien, tomaten, paprika’s en 
bloemen ... Zo’n minimoestuin vraagt 
toch ook wel wat verzorging: water 
geven, onkruid wieden, aardappelen 
ophogen ...
Maar er zijn ook knutsel-
lessen, kooklessen, spel-
letjeslessen, enz ... We 
hebben zelfs tijdelijk een 
huisdier gehad, Turbo de 
Cavia, die natuurlijk reu-
ze verwend is geweest 
met al die aandacht. 

Er is dus heel wat bedrij-
vigheid om en rond Huis 
9 en dat verloopt zeer 
vlot en leuk. 
We beschikken zelfs 
over een zalig zonnig 
terras, om in het zon-
netje de pauze door te 
brengen. Laat de lente 
dus maar zonnig verder 
kabbelen met af en toe 
een malse regenbui zo-
dat onze groentjes goed 
kunnen groeien want 
daar hebben we nog wel 

wat plannen mee! Wie weet, in een 
volgend nummer wel een origineel re-
ceptje of knutselidee... 

Erna Jordens, leerkracht Onderwijs 
aan huis, BuSO De Wissel, Genk 

Wie regelmatig in de Klotstraat actief is, vraagt zich misschien al maanden af wat al die bedrijvigheid rond 
Huis 9 is. Over wat en met wie we er nu precies bezig zijn volgt een woordje uitleg.



Campusnieuws Genk-Zonhoven

Het heeft dan toch mogen zijn. Op vrijdag 4 april 2014 reed onze carnavalstoet voor de 33ste keer door de 
straten van Zonhoven en Boxbergheide.

Carnavalstoet 
Ik was er die ochtend nochtans niet gerust 
in. De weerman had voor de namiddag 
kans op buien voorspeld en na de afgelas-
ting van vorig jaar waren de verwachtingen 
bij sommigen van onze bewoners hoog 
gespannen. Gelukkig had de weerman het 
bij het verkeerde eind, bleef alles droog en 
was zelfs het zonnetje van de partij. 
En ik mag zeggen dat het een mooie stoet 
was. We hadden dit jaar zelfs 2 extra wa-
gens gevonden om mee te doen, namelijk 
deze van de Slamridders van Heusden-
Zolder en de Pintenwippers van Lanaken. 
Toch wil ik ook even de andere groepen 

in de bloemen zetten die al jaren deelne-
men aan onze stoet, sommigen reeds van 
“in den beginne”: De Beekmennekes, De 
Boekweitmannen, De Zonneridders, De 
Eisdense Pauwen, De Thomakokki’s, De 
Orde van de Tutters en de Goudklompjes. 
Dankzij de belangeloze inzet van al deze 
mensen (sommigen nemen zelfs een dag 
verlof) beleven vele van onze gasten “hun 
dag van het jaar”. Mijn dank gaat ook uit 
naar de vele vrijwilligers die ofwel meere-
den met de rolstoelfietsen in de stoet, of-
wel met de bewoners naar de stoet zijn 
gaan kijken. Dank ook aan de familie 

Reyskens die al jaren de wagens van 
de Zonneridders voorziet van tractors 
en chauffeurs. Uiteraard mogen we ook 
het personeel van Ter Heide niet vergeten. 
Als zij er hun schouders niet onder zetten 
is deze unieke dag nog niet half zo mooi. 
Ik denk dan maar aan het zorgen voor de 
kledij en het zorgen voor de ambiance op 
de wagens. Bedankt hiervoor!
En tot volgend jaar! Alaaf … zeggen ze 
dan zeker!

Tony Antheunis, activeringscoördinator, 
campus Zonhoven 
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En toen scheen het licht in de duisternis!

Verfwerken in een woonbuurt brengen 
natuurlijk ook de nodige discussies met 
zich mee aangezien elk personeelslid 
(en ook een aantal bewoners) hun nogal 
persoonlijke smaak hebben. Zo werden 
de deurstijlen eerst in het paars geverfd 
om daarna toch maar snel over te gaan 
naar taupe wat het geheel niet alleen 
een frisse maar ook nog moderne look 
meegeeft.
Het resultaat mag alvast worden gezien! 
Bij deze is iedereen dan ook welkom om 
eens een kijkje te komen nemen.
De eerste reacties van ouders, perso-

neel, vrijwilligers en bewoners waren 
alvast positief.
Een frisse, nieuwe werkplek zorgt daaren-
boven voor de nodige ijver en motivatie 
om aan de slag te gaan. 
Tot slot nog dit: stiekem hopen de be-
woners van de Berk nu ook op een snel-
le verfbeurt van hun living in een even 
frisse, lichte en uitnodigende kleur. Bij 
deze laten we hun wens alvast nog even 
horen … 

Liesbeth Verstraeten, maatschappelijk 
werker Berk/Spar, campus Zonhoven

Nadat de burelen in Berk en Spar een nieuw likje verf (en nieuw meubilair) kregen was ook de hal van de 
Berk aan de beurt. Eindelijk de nodige opfrissing waar iedereen op zat te wachten. 

Het dierenpark in Zonhoven herleeft!
De ouderen onder ons zullen zich 
nog wel herinneren dat er vroeger 
heel wat kleinvee op de campus 
Zonhoven zijn onderkomen vond 
in het dierenpark. 

Wij dachten dat dit nooit meer zou te-
rugkomen. Maar recent zagen we dat 
er weer wat kippen en enkele konijnen 
lustig ronddartelden. Wie zou daar nu 
achter zitten? We trokken even op on-
derzoek uit. Dat dieren een belangrijke 
meerwaarde voor onze bewoners kun-
nen betekenen staat als een paal boven 
water. Getuige hiervan onze dierendag 
van afgelopen jaar. 
Dit was ook Sofie Castro niet ontgaan. 
Sofie werkt als opvoedster binnen de 
Linde en is laatstejaarsstudent Graduaat 
Orthopedagogie aan C.V.O. STEP in 
Zonhoven. 
Een laatstejaarsstudent moet natuur-
lijk ook een eindwerk maken. De stap 
naar het uitwerken van een project rond 
dieren was vlug gezet. En het resultaat 
mag er ook zijn. 
Bedankt Sofie. 

Noortje Goffings, leefgroepmedewerker 
Linde 4, campus Zonhoven

Een collega van Linde 4 verwoordde de beleving 
van onze gasten in een gedicht:

Voor het eindwerk van Sofie kwam een prachtig voorstel,
daarvoor zeggen onze gasten op voorhand al een dikke ‘dankjewel’!!

Er kwam een ren met konijnen en kippen te staan,
waar we om de beurt naar toe kunnen gaan.
Om hun eten te voorzien,
en een eitje te rapen misschien?
Om hun met liefde te omringen,
en als je wilt een liedje voor te zingen.

Ook voor in de leefgroep werd iets bedacht,
zo werd er een echt aquarium met visjes gebracht!
Er werd een wandeling met honden georganiseerd,
en dit werd door alle gasten echt gewaardeerd!

Het is superfijn om onze gasten bezig te zien,
met een glimlach op hun snoet en plezier voor tien!

Bedankt voor dit plezant idee …
Wij vinden het allemaal dik OKE !!
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Dit unieke beeld geeft haar persoonlijke 
interpretatie van de opvoedster weer, die 
een veelheid van kinderen in haar hoofd 
heeft. Het is een zelfportret van Monique, 
met op haar hoofd een kroon van kleine 
mannetjes die symbool staan voor onze 
bewoners. 
Bertho Virant, broer van 2 bewoners van 
Ter Heide, stelde een collectie van zijn 
werkstukken tentoon, met als thema ‘mijn 
familie’. Bertho is van jongs af aan gefas-

cineerd door tekenen en kunst en is deel-
nemer van het kunstatelier van Tevona. 
Bertho heeft reeds meerdere tentoon-
stellingen op zijn naam staan. (o.a. in 
samenwerking met Lieve Blancquaert) 
Kenmerkend aan zijn werk is zijn lijnvoeren, 
grillig, speels en worden in één vloeiende 
beweging aangebracht. De lijnen kruisen 
elkaar zelden of nooit.  Pablo Picasso is 
één van zijn grootste voorbeelden en in 
Bertho’s tekeningen zijn dan ook vergelijk-

bare vormen te herkennen.“Ik leg liefde in 
mijn lijnen en die liefde voel ik ook voor mijn 
familie” zegt Berho over zijn kunstwerken.
Alle kunstwerken waren tot 28 mei te be-
zichtigen in woonbuurt Eik, campus Zon-
hoven. Het beeld van Monique Trekels,’ 
de opvoedster’ blijft permanent in de hal 
van de woonbuurt staan. 

Jean Stuyck, leefgroepencoördinator 
woonbuurt Eik, campus Zonhoven

Vrijdag 9 mei, aan de vooravond van Ter Heide Happening Zonhoven, openden twee kunstenaars 
een bijzondere kunsttentoonstelling.  Monique Trekels, moeder van een bewoner van Ter Heide, 
huldigde haar beeld ‘ de opvoedster’ in.

Kunst in huis 

Wekelijks ga ik nu iets met mijn pete-
kindje doen. Soms neem ik haar mee in 
haar rolstoel om wat te gaan wandelen, 
dit omdat ze zelf niets meer kan zien. Ik 
duffel haar dan in met een dekentje, om-
dat ze dit graag heeft. Soms blijf ik ook 
in de leefgroep en hebben we een knuf-
felmoment: zij komt dan op mijn schoot 
zitten en ik wrijf dan wat over haar rug. 
Hier kan ze erg van genieten.  Ik help 
haar dan ook met wat te drinken en stop 
haar een koekje toe. Aan een peterschap 

hangt natuurlijk ook een feestje vast. Na 
de kerstvakantie zijn de bewoners van Lin-
de 1 en Linde 5 samengekomen om het 
officieel te maken. Ik was totaal verrast 
dat ik een mooi cadeautje kreeg: een 
foto van Humeyra met de tekst op: “Wil 
jij mijn peter worden?” Ikzelf had haar 
een cd van K3 gegeven. Ik was superfier 
en mijn dag kon niet meer stuk.

Erasmo Lopez-Moran, bewoner Linde 1, 
campus Zonhoven

Ik ben Erasmo en heb vorig jaar mijn intrek genomen in Linde 1. Al snel kreeg ik het goede nieuws 
dat ze mij als peter hadden verkozen van Humeyra, bewoner van Linde 5.

Erasmo wordt peter 



Kunst in huis 

Erasmo wordt peter 

Ooit stel je jezelf wel eens de vraag: “Hoe komt het dat twee mensen het grondig oneens kunnen 
zijn ondanks beider goede intenties?” Bestaat er zoiets als ‘de waarheid’? Cadau Massimiliano 
(oftewel Pino voor de vrienden), opvoeder binnen Linde 2, volgt de STEP-opleiding Graduaat Or-
thopedagogie en schrijft zijn eindwerk rond ‘Kwaliteit van bestaan’.

Dit onderwerp is momenteel zeer actueel, 
zowel maatschappelijk als binnen Ter 
Heide.
Om voor onze bewoners van Ter Heide 
aan de acht domeinen een concrete 
betekenis te geven is geen simpele 
opdracht. Daarom heeft Pino hulp 
gevraagd aan collega’s en ouders bin-
nen woonbuurt Linde en werd er op 
vrijdag 25 april ’14 een debatavond 
georganiseerd met als doel mekaars 
mening te leren kennen en onze eigen 

visie te verruimen.
De discussie werd op gang gebracht aan 
de hand van stellingen zoals:
• Een ‘pedagogische tik’ moet kunnen.
• Prikkelarme ruimtes zijn belangrijk 

binnen onze woonbuurt, gezelligheid 
is secundair.

• Onze bewoners mogen alles zelf bepalen.
•  …
Dat ‘de waarheid’ niet bestaat, moet na 
deze discussie wel duidelijk zijn. Toch 
werd deze avond als zinvol ervaren door 

de aanwezigen (30-tal mensen) omdat 
er vanuit verschillende invalshoeken 
(ouders – personeel) op een laagdrem-
pelige, open en eerlijke manier kon wor-
den gediscussieerd.
Dergelijke initiatieven zijn voor herhaling 
vatbaar en bieden kansen om concreet 
gestalte te geven aan de samenwerking 
tussen ouders en personeel.

Theo Neyens, leefgroepencoördinator, 
woonbuurt Linde, campus Zonhoven

Over ‘samenwerken’ gesproken

Sprokkelnieuws
Wist je dat …

ze in Zonhoven binnenkort moe-
ten gaan zorgen voor een volgwa-
gen...
De groep fietsvrijwilligers van woon-
buurt Eik telt tot nu toe 11 fietsers. 
Een fijne groep mensen die de 
gasten van de Eik met volle teu-
gen laten genieten.



Uiteraard stellen we onze voorziening 
graag open voor jonge mensen om 
kennis te maken met de leefwereld 
van onze bewoners. Dit jaar ontvin-
gen we op vrijdag 28 maart 2014 in 
de campus Zonhoven 7 leerlingen. 

Zoveel extra mankracht is natuurlijk 
altijd welkom. 

Voormiddag hebben we, samen met 
deze leerlingen, enkele vrijwilligers en een 
twintigtal bewoners, een fijne wandeling 

gemaakt naar het Arboretum in Bokrijk. 
En namiddag was de keuze aan hen. Ze 
mochten kiezen tussen een rondleiding 
in de instelling ofwel een fietstocht ma-
ken met de bewoners. 
U raadt het nooit, maar zij kozen voor 
de fietstocht en dit tot grote tevreden-
heid van onze gasten. 
Animator van dienst was uiteraard Ludo 
van Spar 3. 
Hij weet als geen ander grappig uit de 
hoek te komen en dit tot groot jolijt van 
de leerlingen. Kortom, bij de nabeschou-
wing niets dan tevreden gezichten. 
Het was voor iedereen een fijne en 
hopelijk leerrijke dag.

Tony Antheunis, activeringscoördinator, 
campus Zonhoven

Inlevingsdag voor leerlingen 
Sint-Jan Berchmanscollege Genk
Elk jaar krijgen we de vraag van het Sint-Jan Berchmanscollege van Genk of we geïnteresseerd zijn 
om een aantal leerlingen van het 5de jaar op te vangen in het kader van hun “inlevingsdag”.  

Campusnieuws Zonhoven

We schrijven vrijdag 21 maart 2014. 
Vandaag is het de derde keer dat ons 
muziekcafé plaatsvindt. De zaal zit al-
weer afgeladen vol met enthousiaste 
bewoners. Muzikanten van dienst 
zijn “de band zonder naam” of de 

“Robbedoezen XL” of … In elk geval, 
naam of NOG geen naam, Rob en zijn 
muzikanten hebben er een geslaagde 
namiddag van gemaakt. 
Door hun jarenlange ervaring in de 
gehandicaptenzorg weten zij als geen 

ander onze gasten te betrekken bij de 
muziek. Mooi om te zien en te horen. 
Bedankt hiervoor. 

Tony Antheunis, activeringscoördinator, 
campus Zonhoven

Muziekcafé campus Zonhoven deel 3
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Voor Jean werd in zijn schooltijd al snel duidelijk dat techniek in zijn vingers zat; hij haalde dan 
ook zijn diploma elektro-mechanica in de hogere technische school.  Na enkele omzwervingen bij 
andere bedrijven, landde Jean in 1984 in Ter Heide. Zijn carrière kon pas beginnen nadat hij met 
glans en glorie geslaagd was op een echt schriftelijk examen.

Wie snel kan tellen komt uit op een loop-
baan van 30 jaar in Ter Heide! Hij heeft 
in 1992 even het schip verlaten om te 

proeven van andere oorden, maar kwam 
al snel tot het besluit dat zijn hart en ziel 
om te werken toch bij Ter Heide lag.
In Ter Heide heeft Jean zich voornamelijk 
ingezet als technieker voor de wasserij, 
en ook nadat hij meer als algemene tech-
nieker werd ingeschakeld op de campus 
Zonhoven, bleef hij toch trouw aan de 
wasserij door er zijn dagelijkse koffie-
break te laten doorgaan.
In zijn loopbaan zijn er een paar kleine 
incidenten geweest: bij het doorzagen van 
houten latten of bij het kappen van beton 
of door een balk die tegen zijn rechter-

hand kwam, maar uit de teruggevonden 
verslagen vernemen we dat deze inciden-
ten zonder al te veel schade bleven.
Jean heeft veel geleerd aan zijn jongere 
collega’s, ze hebben dit alvast geappre-
cieerd.
We hopen dat je nog lang kan genieten 
van je dagelijkse koffiepauze met je 
vrouwtje (en met gazet) in de Shopping, 
van het motorrijden en van de wandelin-
gen met de hond.

Jean-Pierre Mooren, verantwoordelijke 
technische dienst 

Rita Metten gaat op pensioen
Na bijna 21 jaren gewerkt te hebben 
in Ter Heide, gaat Rita nu genieten van 
het leven.
Ze was altijd opgewekt, had steeds een 
luisterend oor en voor de bewoners 
was ze een ‘moedertje’. De gasten van 
Huis 4 kunnen dit zeker beamen.

De aandacht die ze besteedde aan ‘haar’ 
kindjes van Ter Heide, kan ze nu beste-

den aan haar gezin en haar hobby’s. 
Ook Fenna (haar oogappeltje) zal hier 
baat bij hebben, ze zal nog meer worden 
verwend!

Rita we wensen je nog vele jaren van 
geluk en gezondheid.
Geniet ervan, je hebt het verdiend!
                                                         
Collega’s onderhoud

Jean Daniëls gaat op pensioen
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Vanaf 8.00 uur kon men deelnemen aan 
verschillende fietstochten (parcours tus-
sen de 20 en 75 km), een motortocht 
richting Haspengouw-Voerstreek van 
155 km en een voor rolstoelgebruikers 
toegankelijke wandeltocht richting 
Winterslag.
De “American Cars Cruise” liet de be-
zoekers meerijden in een Corvette, 
Camaro, Thunderbird, American Van, ...
Traditiegetrouw vond het openlucht-
voetbaltornooi voor recreatieve ploegen 
plaats. Dit jaar werd er een bijzondere 
wedstrijd gespeeld tussen een dames-

voetbalploeg van medewerkers van 
Ter Heide en een voetbalploeg van be-
woners van Ter Heide. De aftrap van 
deze match werd gegeven door Henri 
Schraepen, Schepen senioren, markten, 
kermissen en feestelijkheden. De prij-
zen werden uitgereikt door de heer Jo 
Vandeurzen, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin.
Nieuw op deze Ter Heide Happening 
waren de rommelmarkt en de geoca-
ching
Voor de niet-sportievelingen was er het 
kunst- en hobbypark waar creatieve 

personen hun ambachtelijke voorwer-
pen tentoonstelden.
Verschillende optredens van gym- en 
dansgroepen zorgden voor de nodige 
animatie terwijl de kleintjes zich amu-
seerden op springkastelen en zich lieten 
grimeren.
Op het terras aan de smulstraat kon 
men in een ontspannen sfeer genieten 
van een heerlijke barbecue of pannen-
koeken met koffie.

Hilde Kubben, verantwoordelijke stage-
beleid en externe communicatie

Zondag 11 mei 2014 ging de 18de ‘Ter Heide Happening’ op de campus Zonhoven door. Deze fees-
telijke happening is een organisatie in samenwerking met de gemeente Zonhoven, om integratie te 
bevorderen tussen personen met en zonder beperking.

Ter Heide Happening
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Kanker is niet iets waar je op voorbereid 
bent om te hebben. Het komt als een 
gigantische golf  op het strand, slaat je 
voeten onder je uit en draait je rond on-
der water. Je vindt je zelf plots tussen het 
bezoeken van artsen en ziekenhuizen in 
plaats van elke dag te hardlopen. 
Ik had verwacht dat ik medicatie en een 
behandeling zou krijgen die moeilijk zou 
zijn, maar mij uiteindelijk weer gezond 
zou maken. Maar in plaats daarvan kreeg 
ik een sombere prognose en men ver-
telde mij dat voor melanoom er weinig 
behandelingsopties bestaan naast chirur-
gie, monitoring en hopen op het beste. 
Je bent je opeens bewust van het be-
lang van het medisch onderzoek en de 
enorme behoefte aan meer behande-
lingsopties. Ik voel me gelukkig omdat 
ik in staat was om een experimentele 
vaccinatie te ontvangen van het zie-

kenhuis van de Universiteit van Brus-
sel, die hopelijk mijn lichaam helpt om 
de kanker zelf tegen te houden, maar 
de medicatie is nog experimenteel en 
niet verzekerd. Nu na mijn experimen-
tele vaccinatie en twee operaties krijg 
ik PET/CT-scans om de twaalf weken en 
heb ik op dit moment geen symptomen 
van de ziekte. Ik ben teruggekeerd naar 
het lopen en fietsen en wacht nu op de 
dag waar ik kan zeggen dat ik genezen 
ben. Ik hoop dat op een dag elke per-
soon met kanker zal kunnen zeggen dat 
hij genezen is.
Daarom doe ik mee met 2climb2raise! 
Een organisatie die specifiek gewijd 
is aan niet alleen het inzamelen van 
geld voor kankeronderzoek maar ook 
het onmogelijke mogelijk maken voor 
kankerpatiënten. 2climb2raise is een 
tandem-team van kapiteins en kanker-

patiënten die samen naar de top van de 
Alpe d‘Huez zullen fietsen. Samen met 
mijn kapitein, Sander Joosten, zal ik de 
top van de Alpe d‘Huez beklimmen en 
dit minder dan een jaar na mijn eerste 
kankeroperatie.

Kathleens vraag om deze actie binnen 
Ter Heide kenbaar te maken kreeg na-
tuurlijk bijval. We vinden dit ten eerste 
een mooi initiatief om extra financiële 
middelen te verwerven. 
Anderzijds werden reeds een aantal 
medewerkers van Ter Heide geconfron-
teerd met kanker en kunnen zij wellicht 
moed putten uit de activiteit van hun 
collega uit Huis 2 in Genk.
We steken Kathleen een hart onder de 
riem en wensen haar veel succes en een 
goede gezondheid. 

Je kan een bedrag overschrijven naar :
Stichting 2climb2raise  Eindhoven
Account: NL77 INGB 0005 7396 76 
BIC:  INGBNL2A
Mededeling:  ‘ actie via Kathleen King’

Actie Kathleen King ‘2climb2raise’ 

Ik ben Kathleen Kacie King en woon in Zonhoven. In 2003 verhuisde ik van de VS met mijn twee dochters naar Bel-

gië. Mijn dochters en ik leerden Nederlands en werden snel geïntegreerd in de gemeenschap, maar het is niet altijd 

makkelijk om zo ver van huis te wonen. Ik begon met hardlopen als een manier om fit te blijven en om mezelf te 

weerhouden van heimwee. Het lopen werd een deel van mijn dagelijkse routine en ik loop 5 tot 15 km per dag. Ik 

begon ook met fietsen en nam deel aan een paar triatlons. Ik voelde me beter dan ooit en mijn gezondheid vergde 

geen bijzondere aandacht, tot juni 2013 toen ik werd gediagnosticeerd met uitgezaaide melanoom (huidkanker).

“Help me help researchers find a cure for all cancers!” 
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Teambuilding Brik 5 
Om 8.30 uur hadden we afspraak bij 
Bart Lux. Hier zetten we de dag in met 
een lekker ontbijt, waarvoor uiteraard 

dank aan Bartje zijn ‘Inge’. Het zonne-
tje hadden we gratis mee!
Om 10.00 uur kregen we een interes-

sante rondleiding 
bij ‘Fruitsnacks’. 
’s Middags gingen 
we lekker eten in 
‘Ke rckenhoeve ’ , 
een B&B bekend 
van ‘Met 4 in Bed’. 
In de namiddag 
gingen we naar 
de brouwerij van 

Wilderen en kregen we ter plekke de 
nodige uitleg van een prima gids. Op 
het terrasje hebben we lekker kunnen 
nakeuvelen. 
Een dikke proficiat aan onze Bart voor 
deze fijne dag en voor de collega’s 
een welgemeende ‘dankjewel’ dat ik 
erbij mocht zijn … jullie zijn gewoon 
geweldig! 
Bedankt!

Gerda Dams, vrijwilligster Brik 5, 
campus Borgloon 

Buurtcafé : “Enter to win” 
Een dag vol verrassingen, lekkere kroket-
jes met vidée en appelmoes op het menu, 
de gasten genoten van al dat lekkers.
Na een leuke Disneyfilm van Belle en het 
Beest, was het tijd voor de Quiz, eerst 
een muziekquiz en daarna kwamen 
de vragen over de therapeuten, en die 
waren niet zo makkelijk. 
De hoofdprijs was … win een therapeut 
voor één dag om je team te versterken. 

Voor de leefgroepen was de laatste 
proef, het bakken van ‘de mooiste’ 
taart. 
Na de keuring mocht iedereen toehap-
pen en al die lekkere taarten verorberen.
Proficiat aan de therapeuten voor deze leu-
ke activiteit, dit verdient een dikke pluim.

Gerda Dams, vrijwilligster Brik 5, 
campus Borgloon 

Sprokkelnieuws
Week van de vrijwilliger in Brikhof en Henisberg
Begin maart was de “Week van de vrijwilliger”. Ook op de campussen Brikhof in Borgloon en Henisberg in Tongeren 
werd dat aangegrepen om vrijwilligers in de kijker te plaatsen en eventueel nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 

Een kleine affiche in elke leefgroep kondigde ‘de week’ aan. Elke groep zorgde voor een attentie voor “zijn” vrijwilligers. In Ton-
geren hebben anciens Guy en Diane er mee voor gezorgd dat de lokale pers ons verhaal oppikte. Het waren kleine signalen maar 
ze bleven niet zonder gevolg. ... In Henisberg meldde zich een ‘werkcoach’ die met een kandidaat-vrijwilliger, Rebecca, kennis 
kwam maken. Daarnaast nam Odette, die Ter Heide nog van een vorig leven kent, opnieuw vrijwilligerswerk op. Ook Fabienne 
heeft de weg naar Ter Heide gevonden. Zij komt één keer per maand een ‘klankschalenconcert’ geven. Een veelbelovend aanbod 
dat nieuw is voor ons, en waarover we u graag later zeker nog meer willen vertellen.
Campus Brikhof werd versterkt met de jonggepensioneerde vader van Christof om op woensdag wandelaars en fietsers te 
vervoegen.
We lopen niet spectaculair van stapel maar maken van vrijwilligerswerk toch beetje bij beetje zichtbare slagroom op de taart.

Guido Massonnet, coördinator campuswerking Zuid-Limburg



Na een wenperiode waarin we hartelijk 
werden ontvangen, gaan we stilaan 
meer en meer op avontuur.  Samen 
genieten van een boswandeling, spelen 
op de speeltuin in domein Nieuwen-

hoven, lekkere frietjes eten en muur-
klimmen voor de waaghalzen onder 
ons ...  
Het maakt van ons een hechte, warme 
groep waardoor gewone dingen zo 

bijzonder worden. We kijken samen 
uit naar de volgende uitstappen!

Team Meers 3, 
campus Borgloon

Meers 3 op uitstap  
Vier maanden na de opstart van het kinderdagverblijf Meers 3 ... De kinderen en begeleiders van Meers 3 

voelen zich ondertussen helemaal thuis in campus Brikhof te Borgloon. 

Campusnieuws Borgloon

Leoclub Mol-Geel Zuiderkempen is een in-
ternationale vereniging van jongeren tus-
sen 18 en 30 jaar, en een zusterorganisatie 
van Lions. Eén van de leden van deze ver-
eniging is Florence Maes, zusje van Björn, 
bewoner van Linde 5, campus Zonhoven, 
en dit gaf hen een boost om iets te orga-
niseren voor de leefgroep van Björn.  Zij 
startten in het najaar van 2013 met het 
origineel idee om strooizout te verkopen 
in de regio Mol en Geel én organiseerden 
in de maand december een ‘Kerst café’. 
Met de inkomsten van deze toffe acties 
financierden zij toestellen voor licht- en 
geurtherapie, een bellenblazer, zitzakken 
... voor de snoezelruimte van Linde 5.
Proficiat voor het initiatief van deze jonge 
mensen. 

Originele actie voor Ter Heide buiten Limburg 
Gezellennieuws
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Rudi Kaelen gaat er van genieten!

Rudi heeft in al die jaren een enorme bij-
drage geleverd aan de ontwikkeling van 
Ter Heide: hij heeft de technische dienst 
letterlijk uit de grond gestampt. Rudi 
is van alle markten thuis, hij heeft zich 
breed ontwikkeld, heeft zich altijd bijge-
schoold om Ter Heide zo goed als moge-
lijk van dienst te kunnen zijn, … Vanuit 
technisch standpunt kende hij Ter Heide 
dan ook door en door. 
Rudi heeft Ter Heide zien veranderen, 
groeien, uitgroeien tot een zeer grote 
organisatie. Hij heeft de ontwikkelingen 
binnen Ter Heide van nabij kunnen bele-
ven. Regelmatig heeft hij zich afgevraagd:  
waar zijn ze nu weer mee bezig? Maar hij 
heeft zich altijd loyaal ingeschreven in de 
nieuwe richting. 
Rudi heeft een hele carrière achter de rug 
in Ter Heide. Hij heeft zich opgewerkt tot 
manager technische dienst/hoofd techni-
sche dienst/verantwoordelijke technische 

dienst. What’s in a name?
Rudi is zeer avontuurlijk ingesteld, hij 
houdt van niet-alledaagse reizen: hij heeft 
met sherpa’s door Nepal (Himalaya) ge-
trokken, hij heeft Noorwegen doorkruist, 
hij heeft de Grand Canyon in Amerika 
ontdekt ... En we hebben het allemaal 
geweten. We hebben allemaal kunnen 
genieten van de fantastische verhalen.

Rudi is een sportief iemand. Jarenlang 
heeft hij volleybal gespeeld. Skiën is zijn 
grote passie en hij is ondertussen monitor 
geworden.
Hij heeft vanaf nu alle tijd voor zijn 
hobby’s en reizen. Rudi, we gunnen het 
je van harte, geniet er van!

Technische dienst Ter Heide

Rudi heeft inmiddels de leeftijd van 60 jaar bereikt en is met pensioen gegaan.  Bijna 40 jaar geleden, in 

1975, heeft Rudi de weg naar Ter Heide gevonden. Van bij het ontstaan van Ter Heide was hij er bij.

De start van onze voetbalcarrière? 

Met een zeer uitgedunde oorspronkelijke 
ploeg en een aantal enthousiaste insprin-
gers gingen we uiteindelijk die zondag met 
knikkende knieën naar de inschrijvingstent.  

Onze deelname was een feit!!! 
Fier in ons ‘Rode Duivelsoutfit’ begaven we 
ons naar het voetbalplein voor onze eerste 
match. De spelregels en de echte voetbal 

lieten we even ach-
terwege en we waren 
al zeer content als we 
eventjes de bal aan 
onze voet mochten 
voelen … Aftastend 
en met onze twee 
jonge enthousiaste-
lingen scoorden we 
toch 2 welverdiende 
doelpunten!!! 
De toon was gezet!!!

Onze 2 overige matchen gingen al een stuk 
vlotter … De schrik voor een aankomende 
harde bal was grotendeels overwonnen, de 
spelregels begonnen stilaan door te drin-
gen, het enthousiasme en plezier bleef!!! 
Met een eindstand van drie keer als 2de 
te eindigen waren we zeer content, helaas 
hebben we de finale niet gehaald … 
We onthouden vooral het vriendschappe-
lijke en het sportieve van de tegenpartij. 
Het was een leuke namiddag vol nieuwe 
ervaringen en misschien toch de start van 
onze voetbalcarrière?!?!

Hilde Neesen, zorgcoördinator, 
campus Tongeren

Vol enthousiasme schreven we ons met een damesteam van campus Henisberg in voor het ‘openlucht-

zaalvoetbaltornooi’ van de Ter Heide Happening … Oei, blijkt dat we ons vergist hebben??? 

’t Is voor een puntenklassement en niet zomaar voor de ‘fun’ zoals wij dachten … 
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De affiche van Festivalitis verklapte niet veel maar net voldoende om je het gevoel te geven dat 

je er graag bij wilde zijn. Donderdag 15 mei 2014 was de datum die werd geprikt. De deuren 

zouden open gaan om 13.30 uur.

Een echt festivalbandje om je pols of 
aan je rolstoel en je mocht de weide 
op. De wind was intussen gaan liggen 
en de zon keek mee vanachter licht-
grijze wolken. Ons eerste openlucht-
festival werd geboren. Op het terrein 
verscheen een podium met micro’s, een 
geluidsinstallatie, dekentjes en stoel-
tjes, een toog met food & drinks. De 
parking van Henisberg werd gekleurd 
door 3 artiestenbusjes.
Uit de eerste artiestenbus stapten de 
mannen van Hoepertingen. Het waren 
Dirk en Ivo die het podium als eerste 
zouden betreden. Hun medebewoners 
omringden hen als echte bodyguards. 
Een vleugje spanning was te merken 
want op weg naar de kleedruimte 
checkte Dirk nog even bij Nicole of ze 
aan zijn riem had gedacht. Alles was tot 
in de puntjes voorbereid en ze hadden 
er duidelijk zin in. The Blues Brothers, 
Christoff en Elvis traden op en dit alles 
onder de regie van Bart Lux.
Het tweede optreden werd verzorgd 
door Manuel, onze collega kiné van 

Genk. Manuel bracht enkele geweldige 
live-nummers. Woorden zoals “ik hou 
van u”, “laat het gras maar groeien” 
en “Vlaanderen boven” galmden over 
de festivalweide. Zijn zang en gitaarspel 
werden ondersteund door het getokkel 
van Nour-eddine op zijn gitaar. Ook dit 
duo had supporters meegebracht van 
Genk. De zanger wist voor warme in-
teractie te zorgen met onze bewoners. 
Hij sprak hen persoonlijk aan waardoor 
ze het gevoel kregen er echt helemaal 
bij te horen. 
De verbroedering tussen onze verschil-
lende campussen was duidelijk voelbaar 
en zichtbaar. Samen dansen, samen zin-
gen, samen lachen, samen genieten. 
Wat een gevoel van samenhorigheid.
Na deze optredens was het even pauze 
en kon de laatste band het podium 
opstellen. Alle festivalgangers werden 
getrakteerd op pannenkoekjes met een 
tasje koffie. Collega’s van de keuken 
zorgden ervoor dat de pannenkoekjes 
een andere grootte hadden zodat ze 
uit het vuistje konden worden gegeten. 

We lieten het ons smaken. Tussen 
het geswing door vond er ook een 
fotoshoot plaats van onze bewoners 
en dit met een muziekinstrument op de 
schoot. Viviane maakte heel wat mooie 
kiekjes die op ons zomerfeest werden 
getoond.
Na de onderbreking was het tijd voor 
de headliner en dat was de TEVONA-
BAND. Acht muzikanten met hun diri-
gente verzorgden een mooi instrumen-
taal optreden. Ook dat wisten heel wat 
van onze bewoners te appreciëren. 
Een speciaal woordje van dank aan 
onze geluidstechnieker Marc Vanwel-
kenhuyzen en fotografe Emrah Durak 
voor hun vrijwillige ondersteuning op 
Festivalitis.

Met fierheid durven we zeggen dat het 
een geslaagde eerste editie was en wie 
weet breien we er volgend jaar een vol-
gende editie aan.

Elke Ostach, logopedist woonbuurt 
Henisberg, campus Tongeren

Festivalitis  was  genietis ...
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Henisberg op mengkamp 

Vrolijke gezichten … blije lach …
Héérlijke momenten … élke dag … 
’n Lieve knuf … òh zo dicht …
Geurende bubbeltjes in sfeervol licht …

’n Snelle fiets in … het Mechels bos …
Òòòh wat fijn … àlle remmen los! …
Samen zingen … uit volle borst …
Ik kijk naar je en … je lest m’n dorst! …

Samen snoezelen in het natte bad …
Wat word ik … samen met jou graag nat!
Aan tafel flirtte ik met de zalige tijd …
als ik weer in dat lekker hapje van je bijt!

M’n getintel bij BIM, je masserende handen …
Zò fijn in het vakantieclubje te belanden!

Omwille van dit alles in deze heerlijke dagen …
Wil ik toch graag ’n vraagje wagen …
Boek je weer ’n weekje voor volgend jaar?
M’n hart en m’n bloemen … ik houd ze al klaar!

‘Dankewel’ iedereen … wat was ik weer blij …
met al m’n vrienden een weekje … zò dicht aan m’n zij!

Ine Bongers, leefgroepmedewerker Berg 1, 
campus Tongeren

De bewoners van woonbuurt Henisberg gingen op mengkamp. Hieronder een aantal ‘Bewoners-gedachten’ 
over de ervaringen tijdens het  kamp …

Gezellennieuws

Vertrek Jokers naar Rocamadour
Op 12 juni 2014 wuifden we 7 Jokers en hun vier begeleiders uit. Zoals iedereen weet, zijn ze niet aan hun 
proefstuk toe. Al 19 jaar kunnen we rekenen op hun sportieve inzet.

Het is hun negende meerdaagse fiets-
tocht voor Ter Heide. Deze keer fietsen ze 
via het bedevaartsoord Rocamadour naar 
Bordeaux. De Jokers hebben de voor-
bereiding van deze tocht gecombineerd 
met de organisatie van tal van sponsorac-
tiviteiten: het Mosselfestijn,  de Ter Heide 
Happening, de Cambatoertocht. 
Traditie bij het vertrek is dat pastoor 
Oosterbos zijn zegen geeft en de Jokers  
een veilige rit toewenst. Van deze ge-

legenheid is gebruik gemaakt 
om pastoor Oosterbos in de 
bloemetjes te zetten met het 
kunstwerk “Beschermende 
liefde”. 
Hij is recent op pensioen ge-
gaan na meer dan 28 jaar 
trouwe dienst in de parochie 
Boxbergheide. Voor tal van 
gelegenheden heeft Ter Heide 
op hem kunnen rekenen. 



Zes centrale doelstellingen staan voorop:
• vermaatschappelijken van de jeugdhulp,
• tijdige toegang krijgen tot de jeugdhulp,
• op een gepaste wijze omgaan met 

verontrusting,
• de hulpcontinuïteit waarborgen,
• voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp,
• maximale participatie van de minder-

jarige en zijn gezin. 
Wie vanaf 1 maart 2014 beroep doet 
op jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld 
opvang in Ter Heide, moet passeren 
via één centraal punt: de intersectorale 
toegangspoort.
Binnen deze toegangspoort zijn er 
twee teams werkzaam:

Team indicatiestelling
Bepaalt welke hulp het meest aange-
wezen is voor een welbepaalde hulp-
vraag. Het advies wordt neergeschre-
ven in een indicatiestellingsrapport.

Team Jeugdhulpregie
Stelt aan de hand van het ontvangen 
indicatiestellingsrapport één of meer 
concrete hulpverleningsmodules voor. 
Modules staan voor het aanbod van 
voorzieningen/diensten. Ook Ter Heide 
bracht haar aanbod onder in verschil-
lende modules. Een jeugdhulpregisseur 
gaat vervolgens op zoek naar een goede 

match van vraag (indicatiestellingsrap-
port) en aanbod (hulpverleningsmodu-
les). In deze matching wordt  de cliënt/
vertegenwoordiger nauw betrokken. 
Eens de matching is gebeurd, wordt een 
jeugdhulpbeslissing (JHB) opgemaakt en 
kan de hulpverlening van start gaan.
Als de hulpverlening niet onmiddel-
lijk kan starten, omdat er bijvoorbeeld 
geen open plaats beschikbaar is, be-
staat de mogelijkheid om het dossier 
prioriteit te geven.
Voor onze gebruikers verloopt deze 
toekenning door de IRPC (Intersecto-
rale Regionale Prioriteitencommissie).

Heel wat veranderingen, maar 
moet u nu acties ondernemen? 
Op dit ogenblik niet. Enkel wanneer 
de zorgvraag van uw kind wijzigt en 
u bijkomende ondersteuning nodig 
heeft of wanneer de huidige goed-
keuring VAPH van uw kind een einde 
neemt adviseren wij u contact op te 
nemen met uw maatschappelijk wer-
ker die u graag wegwijs maakt in het 
vernieuwde landschap van jeugdhulp 
in Vlaanderen.  

Isabelle Saint-Georges,
maatschappelijk coördinator

Met vereende kracht naar een nieuwe 
jeugdhulp in Vlaanderen.
Op 1 maart 2014 trad de Integrale Jeugdhulp in heel Vlaanderen in werking. Het decreet Integrale Jeugdhulp 
hertekent het landschap van de jeugdhulp -18 jaar en formuleert nieuwe uitdagingen.  

Jeugdhulp
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Dranken Marlou uit Zonhoven is al 
jarenlang een vurige supporter van 
Ter Heide. Dranken Marlou organiseert 
jaarlijks het evenement Marlou’se Bier-
carrousel ten voordele van een aantal 
goede doelen, waaronder Ter Heide. 

Dit jaar vond het gebeuren plaats op 
30 maart 2014. 
75 brouwerijen hebben die dag hun 
beste beentje voorgezet. Men kon 
kiezen uit 150 verschillende bieren. 
Dus wie van bier houdt, mag daar ze-

ker niet ontbreken. Een tip voor vol-
gend jaar. Voor fietsliefhebbers is er de 
fietstocht “Memorial Bas Lansbergen”. 
Deze fietstocht is ondertussen traditie 
geworden en er wordt gretig op inge-
tekend.

Marlou’se Biercarrousel 

Gezellennieuws

Henisberg op mengkamp 
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Zaterdag 26 april 2014 organiseerde 
Josette Thijs, een zeer enthousiaste en 
sportieve leefgroepmedewerker van 
Ter Heide, een bloesemfietstocht. 
Vertrekkend vanuit de campus in Tongeren 
volgde men een parcours van 25, 50 
of 100 km in de prachtige omgeving 
van Zuid-Limburg. 
Met de hulp van een aantal collega’s 
en vrienden slaagde Josette erin om 
op een termijn van amper 4 weken 
tijd 200 deelnemers voor de sponsor-
tocht op de fiets te krijgen.
Routes werden uitgepijld, er werden 
bestellingen gedaan, sponsors gezocht, 

de administratieve afhandeling werd 
op punt gezet …
Via sponsoring van sympathisanten 
zorgde men tevens voor de inwendige 
mens en met de hulp van een bewoner 
van Ter Heide verliep de verkoop van 
cake, wafels en drank zeer vlotjes.
Dankzij de grote opkomst was het een 
gezellige drukte, een geweldige sfeer 
waar iedereen van het gebeuren kon 
genieten. 

Proficiat met dit succes en dank voor 
elk spontaan aanbod aan vrijwillige 
handen!

Bloesemfietstocht voor en door Ter Heide 

Viswedstrijd Meylandt
Bij het opstaan was er van het tropisch voorspelde Pinksterweekend niet veel te merken. Integendeel, door de 
felle wind- en regenvlagen leek het wel terug herfst.  Gelukkig brak in de late namiddag een klein zonnetje 
door en bleef het voor de rest van de avond droog. Ideaal visweer naar het schijnt. Of toch niet?

Als we Paul mogen geloven, lag het feit 
dat hij dit jaar geen enkele vis gevangen 
heeft, volledig aan de weersomstandig-
heden. Iets wat resoluut werd ontkracht 
door de acties van Jos Withofs, Woning 
41, die er in slaagde om maar liefst 
veertien exemplaren aan zijn haak te 
slaan. Hiermee werd Jos, na de eeuwige 
winnaar Nicky, de held van de avond.
Uiteraard was dit niet mogelijk zonder 
een andere groep helden, ook wel 

coaches genoemd, allen leden van de 
visclub “De Meylandtvissers”. Deze 
coaches zorgden er, onder het toeziend 
oog van Jean Vanempten, ook dit jaar 
voor dat de gasten, en de andere gele-
genheidsvissers met raad en daad wer-
den bijgestaan en zo een aangename 
visavond beleefden.
En dat die goede raad en daad niet al-
tijd tot het juiste resultaat leidde, en of 
dit nu toch niet aan de leerling kon lig-

gen, was dan weer boeiende gespreks-
stof bij de pot en pint die achteraf in 
het clublokaal met veel plezier werden 
genuttigd.

De zeer aangename avond werd af-
gerond met een presentje voor de 
gasten, en met een in hun eigen 
woorden “kleine”, maar volgens ons 
“grootse” gift aan Ter Heide vanwege 
de Meylandtvissers.
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Naar jaarlijkse gewoonte werd de 
opbrengst van de tombola van het 
OKRA- lentefeest van Bret-Gelieren 
aan een goed doel geschonken. 
Via Mia Hendrix, die reeds jaren vrij-
willigerswerk in Ter Heide doet, koos 

men ervoor om Huisje 3 financieel te 
ondersteunen met de aankleding van de 
snoezelhoek. In dit kader brachten we 
op maandag 19 mei 2014 een bezoek 
aan Ter Heide Genk.
We werden ontvangen door de com-

municatieverantwoordelijke, de hoofd-
opvoedster van Huisje 3 en twee be-
woners als leefgroepafgevaardigden. 
Men vertoonde het filmpje van de vrij-
willigerswerking in Genk-Zonhoven 
en de bewoners waren heel enthousi-
ast dat zij in het filmpje voorkwamen.
We maakten in Huisje 3 kennis met 
de andere bewoners en ze lieten 
zien waaraan ze onze cheque wilden 
spenderen. We overhandigden onze 
cheque en het moet gezegd, het en-
thousiasme van de bewoners deed 
ons allen goed.
Bij deze willen we ook een oproep 
doen aan alle mogelijke vrijwilligers 
om eens aan Ter Heide Genk te den-
ken, want ze komen steeds handen 
tekort om de activiteiten met alle be-
woners te organiseren.

OKRA Bret-Gelieren

OKRA Bret-Gelieren steunt Huisje 3 in Genk

De werkgroep fondsenwerving organi-
seerde op zaterdag 29 maart 2014 
voor de vierde keer  ‘Komen eten’, een 
activiteit vol culinaire verrassingen af-
gewisseld met optredens van bewoners 

van Ter Heide.  Het evenement gaf tal 
van bewoners, begeleiders , familie-
leden en sympathisanten de kans om 
gezellig bij elkaar te komen voor een 
gezellige babbel met de juiste achter-

grondmuziek. Voor ieder wat wils, met 
de nodige culinaire aandacht voor de 
speciale wensen en behoeften van de 
bewoners.  
Proficiat met dit succesvol  initiatief.

Komen eten



Casa Mare Speranta, vertaald: een bijzonder plek van hoop. Dit project wil hoop bieden aan de kinderen 
en de jeugd van Vorniceni , een uithoek van Roemenië, door de bouw van een aangepast opvangcentrum. 
25 jaar geleden bij de val van Ceausescu, de president van Roemenië, werd de wereld opgeschrikt door de 
gruwelbeelden uit de weeshuizen, waar ook veel kinderen met een ernstige handicap in vervuilde roestige 
bedjes dag en nacht moesten verblijven. Een enorm solidariteitsgevoel deed vele initiatieven ontstaan om 
kledij en andere hulpgoederen naar Roemenië te sturen.

Ook het toenmalig Oudercomité van Ter 
Heide wilde niet achterblijven in deze soli-
dariteitgolf om een deel van dat ondraag-
lijk leed en miserie van deze kinderen te 
helpen verlichten. Onder impuls van mijn 
vrouw werden enkele dames bereid ge-
vonden om hulpgoederen te verzamelen 
en deze te versturen naar de meest kwets-
bare tehuizen in afgelegen dorpen, ver 
weg van de hoofdstad Boekarest, waar de 
meeste hulpgoederen terecht kwamen. 
Meer dan 20 jaar werd jaarlijks minimum 
één vrachtwagen met meer dan 1.500 ba-
nanendozen met allerlei gerichte hulpgoe-
deren (kledij, rolstoelen, schoolbanken, 
melkpoeder, medische en paramedische 
materialen) naar Roemenië verstuurd, die 
door een betrouwbaar netwerk van men-
sen ter plaatse allemaal bij de juiste tehui-
zen en scholen terecht kwamen.

Bij ons bezoek in mei 2010 aan Vorniceni 
bleek dat de hoogste nood niet langer 
kledij, schoenen en andere hulpgoede-
ren waren, maar een aangepast opvang-
huis om de kinderen en de jeugd van de 
straat te houden na de schooltijd, in het 

weekend en de verlofperiodes. Waar eerst 
gedacht werd aan een zaaltje bijbouwen 
aan een bestaand lemen huisje (geraamde 
kostprijs 6.000 EUR) werd het onder 
druk van de overheid een nieuw op te 
richten stenen huis van 10 m op 10 m 
met één verdieping op een verstevigde 
fundering (geraamde kostprijs: meer 
dan 50.000 EUR !!!).
Velen twijfelden aan de haalbaarheid, ik 
hoopte en wilde er alles aan doen om dit 
project tot een goed einde te brengen.
In augustus 2011 kon worden gestart met 
de ruwbouw, die eind 2012 klaar was. 
Oef, een eerste belangrijke stap was ge-
zet en er was geen weg meer terug. 
In augustus 2013 werd het dak geplaatst 
en de maanden daarop volgden de ra-
men en binnen- en buitendeuren.

Begin dit jaar waren we halfweg en was 
intussen al 25.000 EUR samengebracht 
met kleine euro’s, grotere sponsors en 
eigen sponsoractiviteiten.

Vorig jaar organiseerden we voor de eerste 
keer onze lentebrunch in de feestzaal van 

Ter Heide, waar zonder veel ruchtbaarheid 
al onmiddellijk meer dan 200 aanwezigen 
waren: een schot in de roos. Vele nieuwe 
mensen uit de omgeving maakten hierdoor 
ook kennis met Ter Heide en zijn prachtige 
omgeving. Onder druk van de vele sympa-
thisanten hebben we dit jaar met Beloken 
Pasen onze tweede lentebrunch georgani-
seerd voor 250 aanwezigen.
Mede dankzij dit grote succes konden we 
weer 3.500 EUR overmaken naar ons pro-
ject. De opbrengst gaat dit jaar naar de 
verdere afwerking van deze bouw, op de 
eerste plaats de elektriciteitswerken. Daar 
we nu zelfs vanuit Roemenië op veel sym-
pathie en daadwerkelijke steun kunnen 
rekenen, droom ik ervan volgend jaar de 
belangrijkste werkzaamheden te beëindi-
gen zodat de kinderen dit gebouw in ge-
bruik kunnen nemen.

Intussen heeft de opvang en begeleiding 
van deze kinderen zo een vlucht genomen 
dat ze in hun zelfgemaakte uniform (stof, 
naald en draad van hier) de voorbije maan-
den al enkele malen zijn mogen gaan op-
treden met een zanggroepje in Boticeni 
(een stadje op 40 km).

Casa Mare Speranta verrijst uit zijn stevige 
fundamenten en de kinderen stralen meer 
dan ooit en kijken met een blik van ver-
trouwen naar een nieuwe toekomst …

Mensen van Ter Heide, bedankt voor uw 
steun en belangstelling aan dit project.

Namens de dames van het Actiecomité 
Roemenië van Genk en Rik Geerts, 
ex-directeur zorg Ter Heide

Ter Heide bouwt mee aan 
Casa Mare Speranta in Roemenië
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Geboortes
Amelie,  dochtertje van Nathalie Vanhingel
(leefgroepmedewerker Meers 1)
en Jan Stulens 

Gitte, dochtertje van An Van Roey
(ergotherapeut woonbuurt Heuvel en Eik)
en Ken Schevernels

Jarne,  zoontje van Dorien Roex
(leefgroepmedewerker Huis 6)
en Lesley Martens

Jesse, zoontje van Jessica Schoubben
(leefgroepmedewerker Brik 4)
en Jurgen Smeers

Laura,  dochtertje van Esther Noels
(leefgroepmedewerker Berg 7)
en Jeroen Vanaubel

Nand,  zoontje van Tine Bouve
(leefgroepmedewerker Woning 43)
en Wouter Laureys

Overlijdens
Claudette Vannerum
echtgenote van Arlette Claes
(medewerker nachtdienst, Tongeren) 

Gerda Willems
moeder van Lily Driesen
(overleden bewoner Tongeren)

Herman Vrijsen
schoonvader van Petra Roosen
(leefgoepmedewerker nachtdienst Zonhoven)

Jean Martens
broer van André Martens
(bewoner Spar 2, Zonhoven)

Jeanne Van Gutschoven
moeder van Carine Vanheusden 
(leefgroepmedewerker Huis 10, Genk)

José Vanlessen
moeder van Rolande Claes
(bewoner Berk 2, Zonhoven)

Jos Van Herck
vader van Ingrid Van Herck
(tandarts)

Joseph Neven
broer van Marc Neven
(bewoner Brik 4, Borgloon)

Lutgarde Ramaekers
moeder van Rina Didden
(leefgroepmedewerker Eik 3, Zonhoven)

Maria Vanderlinden
schoonzuster van Lieve Carmans
(medewerker nachtdienst, Zonhoven)

Marie-Josée Veestraeten
medewerker wasserij, Zonhoven

Modeste Bex
vader van Nicole Bex
(medewerker nachtdienst, Tongeren)

Noël Broeders
stiefvader van Dennis Thenaerts
(bewoner Meers 2, Borgloon)

Truke Steyven
moeder van Mireille Kosten
(bewoner Berk 3, Zonhoven)

Viviane Mallet
schoonzuster van Marleen Baeten
(leefgroepmedewerker Huis 4, Genk)

Nieuwe medewerkers
Sinds maart 2014 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten we 
dan ook van harte welkom in onze organisatie:

Bart Schroeders leefgroepmedewerker Linde 3, Zonhoven
Birgit Nijst                              leefgroepmedewerker Spar 2, Zonhoven
Cindy Luyten leefgroepmedewerker Huis 3, Genk
Gunter Carmans hoofdopvoeder Berk 2, Zonhoven
Jolien Bollen leefgroepmedewerker Linde 5, Zonhoven
Jolien Coemans leefgroepmedewerker Brik 3, Borgloon
Marina Derwae medewerker onderhoud Tongeren
Nelis Decraecker leefgroepmedewerker Brik 5, Borgloon
Sara Van Erdewijk leefgroepmedewerker  Huis 8, Genk
Shiela Appermont               leefgroepmedewerker Berg 6, Tongeren
Sofie Vanbussel leefgroepmedewerker Huis 6, Genk
Stefanie Boulet leefgroepmedewerker Berg 2, Tongeren
Ulricke Reichpietsch          leefgroepmedewerker Henis 5, Tongeren

Ter Heide bouwt mee aan 
Casa Mare Speranta in Roemenië
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Ter Heide in de mediaIn memoriam

Lieve Marie-Josée

Tien jaar geleden kwam je ons team van 
de wasserij versterken. Je was misschien 
wel de ouderdomsdeken van onze 
groep, maar je werkte hard en voerde 
je taken punctueel uit.
We leerden je kennen als een zorgzame 
moeder, die altijd klaar stond voor haar kin-
deren. In juli vorig jaar werd je moeke van 
de lieve Yliana. Ze was je grote trots. 
Met veel liefde nam je regelmatig een 
dagje verlof om voor haar te zorgen. 
Je drukte ons op het hart dat wanneer 
we kleinkinderen hadden, we er enorm 
van moesten genieten net zoals jij dat 
deed. Ook zorgde je plichtbewust voor 
je moeder.
Stilaan keek je uit om volgend jaar met 

pensioen te gaan. Dit heeft helaas zo 
niet mogen zijn. Op 31 maart 2014 
sloeg het noodlot toe. Na een leuk 
weekend aan zee met je familie, liet je 
ons weten dat je je niet zo goed voelde. 
Maar je zou na een dag of drie zeker 
wel terug zijn. Je was immers nooit 
ziek. De volgende morgen vernamen 
we het verschrikkelijke nieuws van je 
overlijden. 
Marie-Josée, je was een zeer aange-
name collega. We hebben je bijzonder 
gewaardeerd als mens. We missen je 
enorm.
We willen dan ook zeggen: bedankt 
voor wie je was en wat je ons hebt 
gegeven.

Team wasserij

Marie-josee Veestraeten, medewerker wasserij Zonhoven

4 december 1950
31 maart 2014

Sprokkelnieuws
Wist je dat …

Tongeren werk wil maken van het optimaliseren van de inrichting van de ringwegen? Een duurzame en kwali-
teitsvolle herinrichting staat centraal met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers, voetgangers, fietsers. 
In dat kader is een studie opgestart. In de voorbereidende besprekingen zitten wij alvast op de eerste rij. Samen 
met onze vrienden van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden en met de steun van een militante kern van 
de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap hebben we ons mogen buigen over enorme plannen. 
Alles mag op tafel komen en in onze dromen zien we al een groene boulevard – ‘Groene Wallen’ voor de oudste 
stad van België.

Wist je dat …

de vormelingen van de Vrije Basisschool De Bret van Genk na hun rondleiding in Ter Heide ( zie verslag in vorige 
uitgave) besloten om de omhaling tijdens hun vormselviering aan Ter Heide te schenken. Zij overhandigden een 
zakje kleingeld, waarin wij maar liefst het totaalbedrag van 244,77 EUR konden tellen.  De vormelingen zijn altijd 
welkom om een bezoekje te brengen om de concrete aankoop van decoratiemateriaal in woonbuurt Oase te 
bekijken. 

Wist je dat …

in de vorige editie van Ter Heide Nieuws iemand onterecht werd vermeld in het lijstje van gepensioneerde mede-
werkers? (Men maakte een menselijke fout door Martha Piduch te verwisselen  met Martha Hardy). Daar Martha 
Piduch nog véél te jong is om op welverdiende rust te gaan, was deze toch wel even verschoten van deze melding 
.... onze excuses!
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Woordje van de redactieraad
Aan het begin van 
een hopelijk warme 

en aangename zomer, heeft u 
de tweede editie Ter Heide nieuws 
van deze jaargang in handen. Op-
nieuw een editie waarin u het reilen 
en zeilen binnen onze organisatie 
in woord en beeld kan volgen. Als 
redactieraad zijn we heel tevreden 
met het resultaat dat voorligt. Dit 
kon uiteraard niet zonder de no-
dige inspanningen. Dank dan ook 
aan iedereen die op eender welke 

manier heeft bijgedragen aan dit 
nummer. Door het schrijven of na-
lezen van een artikel, door het aan-
leveren van een foto of een tip over 
een leuke vermeldenswaardige acti-
viteit. Jullie bijdrage werd en wordt 
zeer geapprecieerd. 
Ondanks dat ook de redactieraad 
nu even een rustigere periode tege-
moet gaat, kijken we toch al richting 
de volgende editie. De deadline voor 
artikels voor het september-nummer 
is vastgelegd op 15 augustus 2014. 

Bijdragen kunnen worden bezorgd 
aan hilde.kubben@terheide.be of 
aan de vertegenwoordigers van de 
campussen:
Genk: lieve.vandersmissen@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be 
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be 

Aan iedereen een fijne zomer! Wij 
kijken al uit naar de weergave van 
alle zomerse activiteiten in de vol-
gende editie Ter Heide nieuws!

Redactie



Activiteitenkalender
Zomerfeest Tongeren, 29 juni

Everts & Friends, 21 juli

Pegasus ruitertornooi, 3 augustus

Bekkevoortse truckers, 9 augustus

Gotemse stratenloop, 24 augustus

Opendeurweekend Ter Heide, 13 en 14 september

Cambatoertocht, 28 september

          


