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Vooraf
In 2018 werd de vroegere vzw PIM omgebouwd naar de vzw Huis van Abraham en werden zowel de naam
als de statuten met de daarbij horende doelstellingen gewijzigd en een nieuwe raad van bestuur
geïnstalleerd. 2021 is dus het vierde werkjaar van de vernieuwde vzw.
Voor de goede orde brengen we hier deze nieuw omschreven doelstellingen nog eens in herinnering:
De vzw Huis van Abraham Houthalen-Helchteren stelt zich als doel….
1. het plaatselijk samenleven van de verschillende levensbeschouwingen te bevorderen en het
verenigingsleven van de buurt en de diverse levensbeschouwingen te ondersteunen;
2. de vroegere parochiezaal om te vormen tot een interlevensbeschouwelijk gemeenschapscentrum;
3. het beheren en onderhouden van het plaatselijke gemeenschapscentrum en dit open te stellen
op een laagdrempelige wijze voor verenigingen en families voor samenkomsten, activiteiten en
feesten;
4. het bevorderen van het kennismaken met de eigen traditie en de traditie van de andere; het
verspreiden en bevorderen van kennis over de eigen traditie en de traditie van de andere, en dit
middels infosessies, lezingen, internet en sociale media;
5. het organiseren van de dialoog met en tussen de diverse levensbeschouwingen en het opzetten
van gezamenlijke acties rond gemeenschappelijke waarden, zoals bijvoorbeeld solidariteit met
armen;
6. het opzetten van samenwerking op lokaal en regionaal vlak met verenigingen en initiatieven met
gelijkaardige doelstellingen inzake het samenleven en de dialoog van de verschillende
levensbeschouwingen, i.h.b. de joodse, christelijke en de islamitische levensbeschouwing; maar
ook de dialoog vanuit de gelovige tradities met vrijzinnige humanisten en andere niet-gelovigen.
7. Het bestrijden van verkeerde, al dan niet bewust gemanipuleerde negatieve beeldvorming van
de verschillende geloofstradities en i.h.b. datgene wat bijdraagt of aanzet tot haat jegens
jodendom, christendom of islam;
8. het idee of het concept van het huis van Abraham en de hiermee samenhangende ideeën
bekendheid te geven in een ruimere kring via activiteiten, nieuwsbrieven en sociale media
9. via regelmatige contacten, gezamenlijke activiteiten, dialoog en samenwerking het samenleven
van de verschillende levensbeschouwingen in wederzijds respect en in harmonie te laten
verlopen;
De raad van bestuur bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

Dhr. Akkoc Yalcin (rijksregisternummer 70071504158);
Dhr. Hafi Ali (rijksregisternummer 64110810707);
Dhr. Paredis Roeland (rijksregisternummer 57051124971);
Dhr. Pistolas Christos (rijksregisternummer 66051020939);
Dhr. ’s Hertogen Luc (rijksregisternummer 55011700961)
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De heer Luc 's Hertogen werd aangeduid als voorzitter en penningmeester en de heer Roeland Paredis als
secretaris.
Conform de statuten van de vzw, werd het dagelijks bestuur door de raad van bestuur overgedragen en werd
de heer Roeland Paredis aangeduid als dagelijks bestuurder en als externe vertegenwoordiger van de vzw.
De samenwerking werd tevens in een raamoverkomst gegoten geldig voor twee jaar en daarna jaarlijks
hernieuwbaar.

Inleiding
In dit jaarverslag worden de activiteiten besproken, opgedeeld naar de twee belangrijkste kerntaken van de
vereniging, zijnde
(1) de operationele activiteit : het verhuren van de zalen
In maart 2020 werden de verhuuractiviteiten en de verdere werking van de vzw echter tijdelijk
stopgezet omwille van de covid-pandemie. Een jaar later dachten we de activiteiten opnieuw op te
starten, maar het werd dan toch nog even wachten.
Na de vakantiemaanden zijn de verhuuractiviteiten terug opgestart, maar dan wel nog op een lager
pitje.
(2) het bevorderen van samenwerking in de buurt en tussen de gemeenschappen
Samenkomen en vergaderen was lange tijd niet mogelijk, tenzij online. Ook hier wilden we de
activiteiten stilaan opnieuw opstarten en werd de Opengebedshuizendag in mei gepland.
Deze activiteit kon dan om een andere reden niet doorgaan, zodat het enthousiasme van een nieuwe
opstart stilaan weer wegdeemsterde…
2021 is zo eerder een overgangsjaar geworden met weinig activiteiten, zowel bij het verhuren (enkel van
september tot december) als de andere werking.
Verder geven we nog een overzicht van :
(3) de marketing en sociale media en
(4) de cijfers 2021 en de begroting 2022.
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1 Operationele activiteiten: verhuren van de zalen
1.1 Omkadering
De samenwerking die door de gemeente werd opgezet in 2018 met vzw In-Z waarbij een medewerker in de
wijk wordt tewerkgesteld, c.q. Brahim Gazali, verliep verder in 2021. Het gaat hier om een halftijdse
betrekking voor de outreach- en conciërgefunctie bij de vzw Huis van Abraham, gecombineerd met een
halftijdse betrekking bij vzw JWW (JongerenWelzijnsWerk Meulenberg), ter ondersteuning van de uitbating
van de fitness voor mannen. De vzw JWW werd intussen opgenomen in de gemeentelijke jeugdwerking en
de werking werd ondergebracht in nieuwe lokalen; de lokalen van de Marokkaanse moskee werden verlaten.
De overeenkomst met Brahim is wel een aflopende zaak, vermits het de bedoeling is dat hij in het ‘noramle
arbeidscircuit’ wordt geïntegreerd. De tevredenheid over Brahim bij JWW is groot: hij is een werkkracht waar
op gerekend kan worden en hij heeft zijn ‘waarde’ bewezen bij diverse activiteiten en projecten, zodat er een
redelijke mogelijkheid bestaat dat hij in deze werking op termijn zal worden geïntegreerd.
Het betekent dat er moet worden gesproken met de gemeente over een vervolgtraject met een invulling van
de vacature door een nieuwe langdurig werkloze. Er heeft zich intussen reeds een vrijwilliger aangemeld die
mogelijks kan worden betrokken, en mogelijks als vervanging van Brahim. Bij een continuering van het
project, kunnen we steeds mensen voorstellen zodat In-Z kan onderzoeken of ze aan de criteria voldoen om
die dan mee op te nemen in een werfreserve.
Voor wat betreft de activiteiten van Brahim binnen onze werking, zijn we op gelijke wijze erg tevreden. Zijn
activiteiten kunnen we als volgt oplijsten:
Taken:
•

Brahim bemant minimaal één (tot twee) voormiddag(en) de permanentie van het
secretariaat.

•

Brahim maakt afspraken met huurders om de zaal te bezichtigen, om de zaal te openen en
af te sluiten. Hij neemt ook de tijd na elke verhuring om de ‘staat’ op te nemen (of er iets
verdwenen is, of er gepoetst is etc.), en regelt de terugbetaling van de waarborg (na
eventuele inhouding) met de huurders. Huurders kunnen dus afspraken maken met Brahim,
maar ze kunnen dit ook nog steeds doen met Yalcin, de vroegere conciërge.

•

Hij houdt in de gaten of er nergens geen defecten zijn of beschadigingen (binnen of buiten),
of de verwarming en/of de radiatoren zijn afgezet, of er geen problemen zijn met keuken,
keukenapparaten of toiletten etc.

•

In zijn weekschema zijn er bijna dagelijks tevens tijdstippen voorzien dat hij de zaal en de
omgeving superviseert en contact houdt met de jongeren die er rondhangen.

•

Maandelijks neemt hij tevens de water- en energiestanden op zodat het bestuur dit kort kan
opvolgen.
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1.2 Verhuring
1.2.1 Verhuur van opleidingslokaal
Het voorste lokaal wordt reeds enkele jaren als opleidingslokaal ter beschikking gesteld aan vzw Attarbiya
voor het verzorgen van lessen islam en Arabisch aan kinderen en jongeren van de wijk. Tevens wordt een
tweede lokaal, de ‘kleine zaal’, door hen gebruikt voor de kleintjes in het weekend. Als vergoeding krijgen wij
hiervoor een forfaitair bedrag per maand, alle kosten inclusief.
Vzw Attarbiya werd in 2015 opgericht met als ondernemingsnummer 0630.941.151. Abdelhadi Zelaoui is
bestuurder en was de belangrijkste lesgever. In 2019 heeft hij het lesgeven doorgegeven aan andere
medewerkers en is het vooral zijn zus die de opleidingen coördineert.
In 2018 liep de vzw voor een eerste keer achterstand op met de maandelijkse betalingen. Na enkele
gesprekken werd de ‘verhuring’ verder gezet, maar met afspraken rond een afbetalingsplan waardoor het
tekort in 2019 zou worden weggewerkt, maar de achterstand bleef helaas hetzelfde (*).
Toen, omwille van corona, alle activiteiten in de loop van maart 2020 werden stopgezet zoals ook alle andere
verhuuractiviteiten van het Huis. (*), was het verre van zeker dat de activiteiten na de pandemie zouden
kunnen worden hervat.
Toen de vraag in 2021 kwam om de activiteiten opnieuw op te starten, werden nieuwe afspraken gemaakt:
elke maand zou vanaf nu de huur bij het begin van de maand betaald worden, c.q. € 200, terwijl de
achterstand zou worden weggewerkt door maandelijks een extra bedrag van € 50 te betalen. Verder werd
de mogelijkheid voorzien dat Abdelhadi zou worden ingeschakeld als lesgever met een redelijke vergoeding
in het kader van een nieuwe opleidingsactiviteit rond kennismaking met de islam en met de Arabische taal
en de Koran, zodat de achterstand versneld zou kunnen worden weggewerkt.
De activiteiten werden hervat in oktober 2021.
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1.2.2 Overzicht van de maandelijkse huurinkomsten in vergelijking met vorige jaren
De totale huurinkomsten voor 2021 bedroegen uiteindelijk toch nog 3.425 €, al iets meer dan de € 2.075 in
2020, maar nog ver van de ‘normale’ inkomsten zoal de € 10.270 in 2019 en € 8.499,50 in 2018.
De inkomsten zijn als volgt verdeeld:

2018

Reëel 2019

Reëel 2020

Reëel 2021

Opleidingslokaal
(Vzw Attarbiya)

€ 2.500,00

€ 2.350,00

€ 600,00

€ 600,00

Familiefeesten

€ 4.714,50

€ 6.990,00

€ 1.230,00

€ 2.760,00

Verenigingen

€ 1.285,00

€ 930,00

€ 245,00

€ 665,00

TOTAAL

€ 8.499,50

€ 10.270,00

€ 2.075,00

€ 3.425,00

(*) Op 31/12/2019 had de vzw Attarbiya een betalingsachterstand van € 1.740. In een éénmalige actie werd met akkoord
van de Algemene vergadering in 2020 € 1.500 als dubieuze factuur afgeschreven.
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1.2.3 Prijzen en modaliteiten voor de verhuur werden in 2021 behouden

6
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… als voor verenigingen:

7
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1.3 Investeringen
In 2018 en 2019 werd geïnvesteerd in het terug in orde maken van het gebruikersservies en kleinmateriaal
voor de keuken, zodat een receptie of maaltijd kon bereid worden voor 100 personen (100 grote en kleine
borden, tassen, onderschoteltjes, bestek, kleine en grote slakommen, theepotten en glazen, bain-maries,
waterkannen etc.). Eind 2020/begin 2021 werden de aantallen opnieuw aangevuld tot het oorspronkelijk
voorziene aantal stuks en werd het assortiment keukenmateriaal lichtjes uitgebreid.
Aanvullen servies en materialen

8

Afschrijving volgens schema: 50% eerste jaar, 50% het tweede jaar of 25 % tweede en derde jaar
Aankoop
Kookplaneet
Hasselt
Kookplaneet
Hasselt
Kookplaneet
Hasselt

5/11/2018
30/12/2019 en 3/01/2020
31/12/2020
TOTAAL
jaarbasis

afschrijving

op

€ 1.560,67
€

2018

2019

€ 780,34

€ 390,17

€ 390,17

€ 375,60

€ 375,60

751,20

€ ….548,36
€ 2.860,23

€ 780,34

€ 765,77

2020

2021

€ 274,18

€ 274,18

€ 1.039,95

€ 274,18

Nieuwe tafels en stoelen
Voor 2021 werd in de begroting een investering voorzien voor de vernieuwing van het meubilair voor een
bedrag van € 3.500, af te schrijven over vijf jaar.
Door de stopzetting van de activiteiten en het uitblijven van fysieke vergaderingen en contacten, werd deze
investering echter nog niet doorgevoerd en wordt deze verschoven naar 2022.
Er werd wel een eerste voorstel uitgewerkt met tafels van de firma Amazon, Bruneau en VidaXL
(zie bijlage 4).
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2 Bevorderen van samenwerking in de buurt en tussen de
gemeenschappen
Vooraf
Van bij de eerste rondvraag bij de opstart van het Huis van Abraham in 2018, bij verenigingen in de buurt,
werd er op aangedrongen niet te hard van stapel te lopen met levensbeschouwelijke samenkomsten of
gesprekken, maar laagdrempelig en zonder agenda te werken om eerst het vertrouwen te winnen en te
zorgen voor een brede bekendheid van het opzet in de omgeving.
De volgende initiatieven werden intussen genomen….
A. 10x Goedeburenontbijt
In de afgelopen jaren werd zo o.m. het initiatief ‘Goede Buren’, waarbij verenigingen en vrijwilligers uit de
buurt éénmaal per jaar werden uitgenodigd voor een ‘netwerk-bijeenkomst’, verdergetzet en uitgebreid. Zo
werd het project 10 x Goedeburenontbijten uitgevoerd, met de steun van ‘Buurten op den Buiten’ van de
Koning Boudewijn Stiching, waarbij telkens een gemeenschap of vereniging, als initiatiefnemer, de andere
gemeenschappen uitnodigt om samen te zijn en kennis met elkaar te maken. Sinds de start van dit initiatief
in 2018 zijn dit de ontbijten en brunchen die werden georganiseerd:
1/06/2018

Start: Gemeenschappelijke bureniftar 2018

Cultureel Centrum Casino

1

30/09/2018

Eerste Goedeburenontbijt

Huis van Abraham

2

28/10/2018

Tweede Goedeburenontbijt

Huis van Abraham

3

25/11/2018

Derde Goedeburenontbijt

Marokkaanse moskee

4

30/12/2018

Vierde ontbijt katholieke gemeenschap
federatie Houthalen-Helchteren

Huis van Abraham

5

7/04/2019

Vijfde ontbijt - Algemene Vergadering

Huis van Abraham

6

5/05/2019

Zesde ontbijt/brunch Open Gebedshuizendag

Turkse moskee

10/05/2019

Receptie ter afsluiting van de Open
Gebedshuizendag
Gemeenschappelijke Goedebureniftar

restaurant bij de Grieksorthodoxe kerk
Cultureel Centrum Casino
Huis van Abraham

8

3/10/2019

met gesprekstafels jongeren 'ramadan en
werken'
Call4Peace - filmvoorstelling

9

15/10/2019

Negende goedeburenontbijt vrouwen

Huis van Abraham

10

4/01/2020

Afsluitend nieuwjaarsdiner met de
overhandiging van de engagementsverklaring

Huis van Abraham

7

Huis van Abraham
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B. Gemeenschappelijke Engagementsverklaring
De gemeenschappelijke Engagementsverklaring van christelijke en islamitische gemeenschappen van
Houthalen werd ondertekend op de OpenGebedshuizendag in mei 2019 en in de verschillende talen van de
verscheidene gemeenschappen vertaald: het Italiaans, het Turks, het Grieks, het Pools, en in het Arabisch.
Een ingekaderde kopie van de Gemeenschappelijke Engagementsverklaring van christelijke en islamitische
gemeenschappen van Houthalen in de diverse talen van de gemeenschappen werd overhandigd aan de
vertegenwoordigers van de gemeenschappen met de uitdrukkelijke vraag om deze Engagementsverklaring
op een goed zichtbare plaats in hun gebedshuis op te hangen.

10
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2.1 Open Gebedshuizendag 2021
De Open Gebedshuizendag, een jaarlijks initiatief van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering, werd
reeds gedurende bijna tien jaar georganiseerd in een tiental gemeenten in Limburg. In 2020 werd in onze
gemeente, voor de 10-de editie, een jubileumeditie, gedacht aan een (corona-proof-) wandeling doorheen
de wijk langs de verschillende gebedshuizen om zo symbolisch een brug te slaan tussen de verschillende
gemeenschappen en levensbeschouwingen. Door de lockdown omwille van de corona-epidemie, werden alle
initiatieven in 2020 echter afgelast.
In 2021 werd de draad terug opgenomen en werd de voorziene wandeling doorheen de wijk en langs kerk
en moskeeën opnieuw voorgesteld, waarbij groepjes van maximaal tien personen aan de wandeling zouden
deelnemen, zonder dat we in de gebedshuizen zouden binnengaan. We zouden buiten ontvangen worden
en buiten zouden ook de gesprekken worden gevoerd, mogelijks met een kleine versnapering als de regels
dit zouden toelaten. Mensen van Property of Jesus die intussen bij de werkgroep hadden aangesloten,
zouden zorgen voor een frisse, muzikale omlijsting.
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Enkele dagen vóór de Opengebedshuizendag die zou doorgaan op zondag 30 mei, dienden we echter een
mededeling te sturen naar de 25 ingeschreven deelnemers:
“Beste deelnemer,
Het crisiscentrum wil dat de moskeeën niet deelnemen aan de Limburgse Open
Gebedshuizendag van aanstaande zondag omwille van het verhoogde veiligheidsrisico in
het kader van de voortvluchtige militair Jürgen Conings .
Hierdoor heeft de werkgroep gisteravond met pijn in het hart beslist om de wandeling langs
de gebedshuizen in Meulenberg te annuleren.”

2.2 Buren zoals we ze (niet) kennen. Moslims en niet-moslims in dialoog.
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Van bij de opstart van de nieuwe vzw Huis van Abraham is er ruim plaats voorzien in de doelstellingen voor
een opleidingsluik op verscheidene niveaus, lokaal, maar ook regionaal.
Samen met het buurthuis en het Lokaal Dienstencentrum werden meerdere gesprekken gevoerd om een
eerste initiatief vorm te geven met als doel om nu ook zaken bespreekbaar te maken tussen mensen van
verscheidene levensbeschouwingen.
Het idee achter dit initiatief is echter nog ruimer: we stellen vast dat er een grote groep van de bevolking
bij verkiezingen kiest voor partijen met een streng, soms zelfs licht-vijandig programma ten aanzien van
andere levensbeschouwingen of toch zeker ten aanzien van de islam en de moslimgemeenschap. Kijken we
maar naar de cijfers bij de verkiezingen van het Vlaams Belang Er zijn dus zeker een aantal ergernissen en
(misschien in mindere mate, omwille van hun inclusieve visie) de N-VA.
De vraag is dan gesteld of het niet beter zou zijn om de onderliggende ergernissen ook bespreekbaar te
maken en zo eerder voor een (soms misschien moeilijke) dialoog te kiezen, dan voor stilzwijgen in een
samenleven naast elkaar, zelfs gescheiden van elkaar, met ieder zijn eiogen oordeel en mening. Kan aan
deze situatie op een positieve wijze gewerkt worden?
Het initiatief werd uitgewerkt met Avansa die hiervoor de vzw Motief inschakelde die een voorzichtig
ontmoetingsprogramma hebben uitgetekend: Buren zoals we ze (niet) kennen. Moslims en niet-moslims
gaan met elkaar in dialoog..
Echter – het is geen verrassing – stak ook hier de covid-pandemie stokken in de wielen omwille van
besmetting van één van de lesgevers, waardoor het initiatief werd uitgesteld naar 2022.

Huis van Abraham Houthalen-Helchteren vzw * KBO-0415.682.810
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Ouderenwerking Meulenberg: haalbaarheidsstudie ‘Dagvink
Meulenberg’ & samenwerking gemeente en lokaal dienstencentrum
Meulenberg.

In augustus 2021 werd een conceptnota geschreven met bovenstaande titel, waarvan we de
inleiding hier ter info laten volgen.
14

Inleiding en context
Er lijken belangrijke culturele en levensbeschouwelijke verschillen te bestaan tussen de ouderenzorg zoals
deze is georganiseerd in Vlaanderen, voor en door Vlaams burgers en de ouderenzorg bij (van afkomst)
Marokkaanse en Turkse inwoners.
Studiedag? Feiten en cijfers.
In grote lijnen lijkt het er op dat Marokkaanse en Turkse ouderen worden opgevangen en verzorgd in eigen
huis en/of bij de kinderen. Marokkaanse en Turkse ouderen gaan niet of nauwelijks naar de bestaande
dagopvang (Dagvink) of naar een zorgcentrum (Vinkenhof). Als dit gebeurt, wordt dit door een belangrijk
deel van deze culturele groepen als uitzonderlijk en/of zelfs eerder als weinig of niet gepast aanzien.
Situatie Dagvink en Vinkenhof?
In hoeverre zijn deze centra hierop voorbereid of aangepast om ouderen met een andere culturele
achtergrond op te vangen? We denken hier o.m aan de taal, maar ook aan levensbeschouwelijke zaken
zoals halalvoeding en gewoonten en gebruiken bij stervensbegeleiding en sterven. De gemeente heeft al
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heel wat werk op dit vlak verricht, maar toch blijven we zien dat er nauwelijks mensen uit de Turkse en
Marokkaanse gemeenschappen aansluiten. Zijn hier redenen voor en kan hier op worden ingespeeld?
Studiedag? Ervaringen, cases, best practices: hoe doen ze dit in Genk of Brussel?
We vernemen echter ook dat er zich op dit vlak wijzigingen voordoen en dat het voor jongere mensen die
soms beide gaan werken, niet meer zo evident is om de zorg voor de ouderen continu op zich te nemen.
Ontstaan er dan situaties waarbij ouderen toch nog thuis worden verzorgd maar waarbij er een probleem
dreigt te ontstaan op het vlak van toezicht en/of begeleiding?
Voorbeelden, cases?
Het vermoeden bestaat dat er een behoefte is aan specifieke opvang en begeleiding van ouderen in de wijk
(en buiten de wijk) in de vorm van dagopvang/verzorging voor ouderen die thuis worden verzorgd. Er
wordt intussen reeds gewerkt aan een aanbod door het lokale dienstencentrum voor de actieve en valide
ouderen, dat mede hierbij zou kunnen worden betrokken en deels complementair zou kunnen zijn.
Een dergelijk aanbod zou door een privé-initiatief kunnen worden uitgebouwd óf door de gemeente en het
dienstencentrum óf in een samenwerkingsverband dat wordt opgezet vanuit een bestaande structuur óf
vanuit een nieuw op te zetten structuur/vzw waarbij naast verplegend personeel, al dan niet op
zelfstandige basis, ook de gemeente en dienstencentrum wordt betrokken.
Gezien het Huis van Abraham zich richt op de levensbeschouwelijke context die een zekere rol speelt in dit
geheel en ondersteunend wil werken naar de wijk en haar levensbeschouwelijke gemeenschappen toe, al
dan niet i.s.m. het buurthuis. Bovendien beschikt het Huis over enige infrastructuur die tijdens de week
hiervoor mogelijks zou kunnen worden ingezet. Om deze redenen wil het HvA de
mogelijkheid/opportuniteit onderzoeken én een haalbaarheidsstudie uitvoeren rond dit thema.
In dit kader zullen verkennende en oriënterende gesprekken worden gevoerd, zoals o.m. met:
•

•
•
•
•

Medische professionals, o.m. Halimé Ulupinar, thuisverpleegster en zelf wijkbewoner, die het idee
voorheen al heeft gelanceerd en actief wil meewerken aan de voorbereiding. Verder denken we aan
andere thuisverplegers uit de wijk, zoals Esma en Nurla, , en ook aan Tugba, een arts van Turkse
afkomst uit de wijk en nu ook actief in de wijk.
dienstencentrum (Erhan Kozuglu) en buurthuis (Michaël Herbots)
directie woonzorgcentrum Vinkenhof & Dagvink (Rob Geurts)
Alain Yzermans (gemeente), Göksal Kanli (OCMW) en Mustapha Aytar (wijkontwikkeling en
wijkparticipatie)
(in een later stadium) Agentschap Zorg, CM, de Voorzorg …

In bijlage 3 vind je meer bijkomende informatie over het ….:
• wettelijk en administratief kader
• opzet en samenwerkingsverbanden
• operationeel kader
Er lijkt op dit vlak van cultuursensitieve zorg intussen heel wat te bewegen. Als voorbeeld geven we hierbij
de link naar een recent initiatief dat in de media werd voorgesteld (23 juni 2022):
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/23/nieuw-rusthuis-speelt-in-op-gevoeligheden-moslims/
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3 Marketing en sociale media
3.1 Contact en emailadressen
Emailadressen en Google-accounts zijn de volgende:

Voor het huren vande zalen

Beheer en administratie

HuisvanA@gmail.com

huisvanabraham@gmail.com

3.2 Sociale media
3.2.1 De website : www.huisvanabraham.be

Op deze website is tevens een blog voorzien die op regelmatige tijdstippen met nieuws en artikels wordt
bijgewerkt.
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3.2.2 De online kalender: www.buurtkalender.be
Een online kalender voor het reserveren van de zaal(en) die door iedereen kan worden geraadpleegd en die
toelaat dat verscheidene personen (bestuur, conciërge, vrijwilligers) via gsm of pc thuis of op kantoor, werd
ondergebracht onder de pagina van Houthalen-Helchteren:

17

Of kan rechtstreeks worden opgezocht via www.buurtkalender.be
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3.2.3 Facebookpagina: www.facebook.com/HuisvanAbraham.be
Een Facebookpagina voor het dagelijks nieuws rond eigen activiteiten en hetgeen gebeurt op het vlak van
interlevensbeschouwelijke relaties, i.h.b. de relatie jodendom-christendom-islam, lokaal, regionaal en
mondiaal. Tevens is er een evenementenkalender voorzien.
Overzicht van activiteiten in de buurt:

18

We volgen verder de actualiteit lokaal, regionaal en mondiaal:

27 januari 2021

Huis van Abraham Houthalen-Helchteren vzw * KBO-0415.682.810
www.buurtkalender.be * www.huisvanabraham.be * www.facebook.com/HuisvanAbraham.be

Jaarverslag 2021 vzw Huis van Abraham

Algemene Vergadering 2022

19

Huis van Abraham Houthalen-Helchteren vzw * KBO-0415.682.810
www.buurtkalender.be * www.huisvanabraham.be * www.facebook.com/HuisvanAbraham.be

Jaarverslag 2021 vzw Huis van Abraham

Algemene Vergadering 2022

3.2.4 Marketingacties via de Facebookpagina
We zijn begonnen met een eerste (beperkte) marketingactiviteit om onze activiteiten via Facebook ruimer
te promoten. Voor het eerste initiatief van ‘Buren zoals we ze (niet) kennen’ dat we via facebook gedurende
enkele dagen promootten, gaf dit het volgende (hoopvolle) resultaat :

20
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4 Cijfers en toelichting

INKOMSTEN
TOTAAL HUUR

Reëel 2020

Begroting 2021

Reëel 2021

Totaal

Totaal

Totaal

€ 600,00

€ 500,00

€ 600,00

TOTAAL SUBSIDIE

€ 6.357,37

€ 5.750.00

€ 5.548,36

TOTAAL VERHUUR

€ 1.475,00

€ 1.850,00

€ 3.425,00

TOTAAL VERGOEDINGEN

€ 1.653,38

€ 93.05

€ 93,05

AFSCHRIJVING DUBIEUZE FACTUREN
TOTAAL INKOMSTEN

-€ 425,00
€ 10.085,75

€ 8.293,05

€ 9.241,41

TOTAAL BEHEER & ADMIN

€ 5.022,20

€ 3.700,00

€ 3.600,00

TOTAAL ENERGIE & WATER
VERZEKERINGEN
TOTAAL ONDERHOUD
TOTAAL CONCIERGERIE
TOTAAL PROJECTEN & DIVERSEN

€ 2.194,32
€ 509,24
€ 304,50
€ 125,00
€ 1.744,19

€ 1.260,00
€ 0,00
€ 512,50
€ 400,00
€ 2.418,00

€ 903,21
€ 509,24
€ 690,00
€ 500,00
€ 908,00

€ 9.899,45

€ 8.290,50

€ 7.110,45

€ 2,55

€ 2.130,96

UITGAVEN

TOTAAL UITGAVEN

Verschil Inkomsten en Uitgaven

€ 186,30

Bij de opmaak van de aangepaste begroting voor de Algemene Vergadering in 2021 zijn we uitgegaan van
een voorzichtige inschatting en gingen we er van uit dat we pas in de tweede helft van 2021 voorzichtig
zouden kunnen opstarten. De verhuuromzet is uiteindelijk toch hoger uitgevallen dan verwacht, ook al
bedraagt de verhuuromzet in 2021 toch nog maar 43% bedraagt van de verhuuromzet in 2019 (€ 7.955).
Gezien ook de andere activiteiten zoals het project voor Welzijnszorg en de Open Gebedshuizendag in 2020
werden uitgesteld, is er aan de kostenkant minder uitgegeven dan voorzien. Daarenboven werd de
investering in materiaal uitgesteld naar 2022.
Bovendien werd uit voorzorg en op vrijwillige basis, gedurende zes maanden omwille van de coronaepidemie (en de daaruit voortvloeiende stopzetting van activiteiten) afgeweken van de gebruikelijke regeling
voor het dagelijkse bestuur en de administratieve opvolging en werd slechts 50% aangerekend, waardoor
op jaarbasis € 1.500 minder werd gefactureerd.
Door deze factoren kunnen we het positieve eindresultaat dat € 2.130,96 bedraagt, verklaren.
In de bijlages vindt u meer gedetailleerde gegevens.
Huis van Abraham Houthalen-Helchteren vzw * KBO-0415.682.810
www.buurtkalender.be * www.huisvanabraham.be * www.facebook.com/HuisvanAbraham.be
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In een eerste bijlage geven we een meer gedetailleerd beeld van de bovenstaande cijfers 2021.
Bij ‘Reëel 2021” vindt u in een eerste kolom de bankverrichtingen met opgave van inkomsten en uitgaven op
onze zichtrekening, BE55 0680 6032 6044, met tevens het begin- en eindsaldo.
Ter info, naast deze rekening beschikt vzw Huis van Abraham ook nog over een spaarrekening, BE71 0882
0566 6869 (saldo 31/12/2021 € 3.978,25).
Een volgende kolom (‘voor 2020 of 2022’) vermeldt de bedragen die worden overgedragen naar een vorig of
volgend boekjaar:
•

22

hetzij als ontvangen in 2021, maar betrekking op prestaties in 2020. In dit geval staat het bedrag aangeduid
met een min-teken. Bijvoorbeeld huurgelden voor verhuringen in december 2020 die pas in 2021 werden
betaald of verrekend met de kas.

•

hetzij als ‘overdracht vanuit 2020’: bedragen die betaald werden in 2020 voor prestaties in 2021 (in 2020
werden deze bedragen ontvangen op de bank, maar werden ze in mindering gebracht om door te schuiven
naar 2021).

•

Hetzij als nog te ontvangen in 2022, maar betrekking op prestaties in 2021. In dit geval staat het bedrag positief
aangeduid. Dit is nu niet het geval, maar zou kunnen voor bijvoorbeeld verhuringen of prestaties in 2021 die
pas in 2022 worden betaald en die dus nog niet zichtbaar zijn op de bankverrichtingen. In dit geval staan deze
bedragen, nog te ontvangen in 2022, aangeduid als een positief bedrag.

Voor de subsidies die we ontvingen, geeft dit het volgende beeld:

Ontvangen
op rekening

Gerealiseerd of nog te
realiseren (2019 e.v.)

2018

2017

2018

Gemeente
HouthalenHelchteren

€ 6.000

€ 1.000

€ 5.000

Buurten op den
Buiten (Koning
Boudewijnstichting)

€ 5.000

€ 2.500

Welzijnszorg

€ 2.000

TOTAAL

€ 13.000

€ 1.000

2019

Ontvange
n op
rekening

Gerealiseerd of nog te
realiseren (2020 e.v.)
2020

Ontvangen
op rekening

Gerealiseerd of nog te realiseren
(2022 e.v.)

2019

2019

2020

2020

2021

€ 5.000

€ 5.000,00

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 2.500

€0

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500

€ 1.500

€ 4.000

€ 2.574,69

€ 2.925,31

€ 757,37

€ 548,36

€ 1.619,58

€ 8.000

€ 4.000

€ 9.000

€ 9.574,69

€ 3.425,31

€ 6.257,37

€ 5.548,36

€ 1.619,58

€ 5.000,00

2022

Zo blijkt uit deze cijfers (als voorbeeld) dat er voor het project Welzijnszorg in 2018 en 2019 gelden werden ontvangen,
en dat deze werden aangewend in de opeenvolgende jaren, maar dat er nog een bedrag van € 1.619,58 open staat om
nog te worden gerealiseerd in 2022.

In de tweede bijlage vindt u de voorgestelde begroting voor 2022 naast de cijfers van 2021. In deze begroting
zijn ook verwachte huurinkomsten en verwachte uitgaven voor energie en water opgenomen.
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Mocht u vragen, ideeën of bedenkingen hebben bij dit jaarverslag, bij het algemene gedeelte of bij de
cijfers en tabellen, dan horen we dat graag van u.

23

DANKWOORD
Bij het einde van dit jaarverslag willen we ter afsluiting
een dankjewel van harte zeggen …
• aan de medewerkers en vrijwilligers,
en in het bijzonder onze conciërge Brahim en Yalcin,
• aan de vrijwilligers die zich hebben ingezet bij de Goede Burensessies en de Open Gebedshuizendag en alle andere activiteiten,
zoals de bureniftar, gericht op het elkaar beter leren kennen en
het verbeteren van de verstandhouding tussen de diverse
levensbeschouwingen en geloofsgemeenschappen,
• aan-de deelnemers aan al deze activiteiten,

• aan de verenigingen en families
die gebruik maken van de diensten van het Huis,
• aan de professionele medewerkers in het buurt- en jeugdwerk,
• aan al onze leden voor de morele en financiële steun en
• tenslotte aan de gemeente voor haar morele ondersteuning en de
jaarlijkse toelage ter ondersteuning van onze werking.
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uitgaven bank, in vergelijking met begroting.
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Bijlage 2 : Begroting 2022 in vergelijking met reëel 2021
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Bijlage 3 : bijkomende informatie bij de nota Ouderenwerking
Meulenberg: haalbaarheidsstudie ‘Dagvink Meulenberg’
• Wettelijk en administratief kader
• opzet en samenwerkingsverbanden
• operationeel kader

28

1.

Wettelijk en administratief kader
Vooreerst dienen we het wettelijke kader te onderzoeken Hiertoe hebben we het Woonzorgdecreet
van 15 februari 2019 nader onderzocht en het daarop volgende Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidie-regeling voor
woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers van 28/6/2019.
De relevante passages uit het decreet en het besluit zijn toegevoegd aan deze nota als bijlage 1 en
bijlage 2 1, waarbij een aantal passages zijn gehighlight die nadere aandacht vergen.
Een aantal belangrijke elementen vermelden we hier als inleiding:

29

Het decreet en het besluit spreekt van woonzorgvoorzieningen, een term die een aantal diensten
aanduidt, zoals een lokaal dienstencentrum als wel een aantal thuiszorgvoorzieningen, zoals
bijvoorbeeld de woonzorgcentra, en nog enkele andere voorzieningen.
Eén van deze woonzorgvoorzieningen is een ‘dienst voor gezinszorg’. Een dergelijke dienst kan een
bijkomende erkenning verkrijgen voor ‘een centrum voor dagopvang’.
Daarnaast is er binnen het kader van thuiszorgvoorzieningen ook sprake van een ‘autonoom’ centrum
voor dagverzorging dat als volgt wordt gedefinieerd:
“Een centrum voor dagverzorging is een woonzorgvoorziening waar in een aangepaste infrastructuur
gedurende de dag zorg en ondersteuning wordt aangeboden aan personen met een zorg- en
ondersteuningsvraag, met het oog op respijtzorg.”
Een centrum voor dagverzorging kan tevens een bijkomende erkenning aanvragen voor specifieke
doelgroepen, m.n. voor de opvang van zorgafhankelijke personen en/of de opvang van personen die
lijden aan een ernstige ziekte.
In het verdere verloop van dit betoog onderzoeken we de mogelijkheden van een dergelijk ‘autonoom’
‘centrum voor dagverzorging’ zonder (voorlopig althans).bijkomende erkenning voor specifieke
groepen.
Echter, de eerste vraag die dient te worden onderzocht is of er in Houthalen-Helchteren nog wel ruimte
is voor een dergelijk centrum, gezien de gemeente reeds een dergelijk centrum heeft, c.q. de Dagvink,
gelieerd aan het woonzorgcentrum Vinkenhof. Mocht er geen ruimte zijn voor een bijkomend centrum,
dn kan onderzocht worden of het centrum als een ‘antenne’ of tweede locatie zou kunnen worden
opgezet. In ieder geval zou in welk scenario ook er een goede samenwerking met uitwisseling van
ideeën en ervaringen dienen te zijn. In het wettelijke kader is voorzien dat een centrum meerdere
locaties kan hebben .(verwijzing).
Het boven vernoemde besluit van de Vlaamse regering voorziet verder ook nog in een mogelijkheid om,
mits goedkeuring door de bevoegde minister, een initiatief op te starten als ‘project’ met een
bijhorende projectsubsidie.
Om een (voorlopige) erkenning te kunnen krijgen, dient een centrum voor dagverzorging dus te passen
“in de programmatie die op die woonzorgvoorziening van toepassing is” (hoofdstuk 2 van bijlage 7: zie
bijlage 3) en verder te voldoen aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Alvorens verder te gaan met dit
opzet, dient dit als eerste te worden onderzocht.

1

Deze bijlages zijn nogal uitgebreid en hebben we hier, omwille van het opzet van een verslag bij de jaarrekening, weggelaten, maar kan op
eenvoudige aanvraag worden bezorgd.

2.

Opzet en samenwerkingsverbanden
Deze outline dient verder te worden uitgewerkt doorheen de voorziene verkennende gesprekken.
Culturele en etnische diversiteit
In de regel staat het nieuwe centrum open voor zowel Belgen van Vlaamse, Italiaanse, Griekse,
Marokkaanse en Turkse origine, al zal de aanwezigheid van bepaalde groepen het grootst zijn.
Levensbeschouwelijke diversiteit
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In de regel staat het nieuwe centrum open voor ouderen van eender welke levensbeschouwelijke
richting, al zal de islamitische aanwezigheid weliswaar het grootst zijn.
Gender en genderidentiteit
Bij de specifieke erkenningsvoorwaarden is verder sprake van
“De initiatiefnemer mag noch bij de start van het verblijf, noch bij het ontslag van de gebruiker uit het
centrum criteria hanteren die betrekking hebben op:
1° de ideologische, filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging van de gebruiker;
2° de seksuele oriëntatie en genderidentiteit;
3° het lidmaatschap van een organisatie of groepering;”
De vraag stelt zich of hierbij tevens bedoeld wordt dat hierom een dergelijk centrum niet mag worden
opgericht enkel voor vrouwen of voor mannen.
Gezien deze verschillende diversiteitscontexten (culturele, etnische, levensbeschouwelijke en
genderidentiteit) zoeken we het antwoord op de vraag op welke wijze hiermee best kan worden
omgegaan?
Wellicht kijken Marokkaanse, Turkse en Italiaanse mensen naar verschillende televisiekanalen, spreken ze
mogelijks een andere moedertaal en hebben ze verschillende behoeften en gebruiken op het vlak van
voeding en levensbeschouwelijke omkadering. Mogelijks is er ook een verschillende visie in het samenzijn
van mannen en vrouwen.
In het kader van de specifieke culturele en levensbeschouwelijke diversiteit en context van de buurt
dienen deze vragen te worden gesteld en beantwoord om het opzet en operationele uitwerking helder te
verwoorden.
Het Huis van Abraham kan mogelijks hierbij een zekere rol spelen en tevens kunnen inzichten die hier
worden opgedaan mede van betekenis zijn in de uitbouw van een gemeentelijke samenlevingscode
gezien dezelfde vragen en problemen aan de orde komen binnen het onderwijs, het lokale samenleven
alsook meer specifiek in de andere woonzorgvoorzieningen zoals lokaal dienstencentrum en
woonzorgcentrum.
De samenwerkingsverbanden die dienen te worden voorzien, zoals met ziekenhuizen en woonzorgcentra,
kunnen daarbij ook uitgebreid worden (voor bepaalde mensen) naar de parochie en moskee of andere
levensbeschouwelijke verenigingen zoals het Huis van de Mens.

3.

Operationeel kader

3.1.

Voorbeeld: Dagverzorgingscentrum De Dagvink
Hier volgt bij wijze van voorbeeld de tekst over het dagverzorgingscentrum De Dagvink. op de
gemeentelijke website.
Voor wie?
Elke bejaarde die nood heeft aan specifieke zorgen kan in het dagverzorgingscentrum De
Dagvink terecht. Ook zwaar zorgbehoevende of demente bejaarden kunnen rekenen op een
aangepaste verzorging, zinvolle dagbesteding en toezicht. Hierdoor verlicht men de dagelijkse
zorg van de betrokken familieleden en geeft men de zorgbehoevenden de kans zo lang mogelijk
thuis te blijven wonen.
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Je kan elke werkdag tussen 8.30 en 17 uur terecht in het dagverzorgingscentrum, uitgezonderd op
feestdagen. Je beslist zelf hoeveel dagen per week je bij ons wenst door te brengen.
Procedure
Aanvragen kan telefonisch of persoonlijk bij de OCMW-thuisdiensten.
Bedrag
Voor een volledige dag (8.30 tot 17 uur) betaal je 20,49 euro. Voor een dagdeel van 5 uren of
minder (8.30 tot 13.30 uur of 12 tot 17 uur) betaal je 12,30 euro.
Volgende zaken zijn in de prijs inbegrepen:
•
•
•

volledige dag: koffie zonder ontbijt, middagmaal, vieruurtje
dagdeel voormiddag: koffie zonder ontbijt en middagmaal
dagdeel namiddag: middagmaal en vieruurtje

Vernoemde dagprijzen zijn exclusief zorgen voor de lichaamshygiëne (kapper, pedicure en andere)
en was. Incontinentiemateriaal wordt beschouwd als een persoonlijke benodigheid die evenals
medicatie, looprek, wandelstok, bril, … van thuis dienen meegebracht te worden.
Mits een supplement is vervoer mogelijk (2 euro per rit voor inwoners van de gemeente).”
3.2.

In artikel 24, par. 1, worden de volgende opdrachten omschreven van een centrum voor dagverzorging:
1° persoonsverzorging, (para)medische en verpleegkundige zorg en ondersteuning aanbieden;
2° de gebruikelijke huishoudelijke, logistieke en administratieve ondersteuning aanbieden;
Deze worden in artikel 20 verder gespecifieerd:
• het aanbieden van een warme maaltijd per dag;
• het onderhoud van de gemeenschappelijke delen;
• het ondersteunen van de gebruiker bij de administratieve verplichtingen die relevant zijn
voor de gebruiker, de vertegenwoordiger of de mantelzorger en die geen verband houden
met het beheer van goederen of gelden van de gebruiker;
3° de gebruiker activeren en ondersteunen;
4° sociale contacten stimuleren en het sociale netwerk behouden en versterken;
5° zinvolle dagbesteding en ontspanning organiseren;
6° psychosociale en agogische ondersteuning aanbieden;

7° buurtbewoners verbinden met de werking van het centrum voor dagverzorging;
8° aangepast vervoer voor de verplaatsing van de gebruiker van en naar het centrum voor
dagverzorging in het bereik brengen.
3.3.

Voor de erkenning wordt als minimum gesteld dat een centrum voor dagverzorging 5 dagen per week
toegankelijk is (alle dagen m.u.v. feestdagen) en minimaal 7 uur per dag.

3.4.
•

Minimale personeelsbezetting:

•

“De initiatiefnemer zet voldoende en deskundig personeel in om zijn vooropgestelde doelstellingen te
realiseren. Het personeel beschikt over de nodige kwalificaties voor de taken die het vervult.”

“Een centrum beschikt over een eindverantwoordelijke, die in het bezit is van minstens een bachelorsdiploma, dat
relevant is voor de uit te oefenen functie.”

•

“Tijdens de openingsuren verzorgt ten minste één van de personeelsleden … de permanente dienstverlening.”

3.5.

Voor een erkenning dient er een minimale gemiddelde bezettingsgraad te zijn van 7 per dag. De
subsidie is voorzien voor een gemiddelde bezettingsgraad* van 10, maar dit kan verlagen tot 7.
Voor de eerste drie jaren kan/mag hier van worden afgeweken maar dient er evenwel een minimale
gemiddelde bezettingsgraad te zijn van 3.
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(*) Bezettingsraad: “De gemiddelde bezettingsgraad is het totaal aantal gefactureerde
aanwezigheidsdagen, zowel halve en als volledige dagen, per kalenderjaar, gedeeld door effectief
gerealiseerde openingsdagen.”
3.6.

Bepalingen voor infrastructuur (bijlage 7: art. 45 t/m 58)
•

Qua ruimtes dient voorzien in minimaal één samenlevingsruimte en één rustruimte, voldoende
toiletten en minimaal één gehandicaptentoilet en douche.

•

Er zijn nog heel wat bepalingen voor de ruimtes, zelfs voor de gangen, die nader bekeken
moeten worden of bijvoorbeeld desgevallend de vroegere parochiezaal hiervoor gebruikt zou
kunnen worden. In de erkenningsbepalingen staat wel vermeld dat voor bepaalde vereisten mits
de nodige motivatie uitzonderingen kunnen worden toegestaan.

•

Ter afsluiting laten we hier de belangrijkste bepalingen volgen die onze aandacht vragen:
•
•

•
•
•
•

er is minstens één gemeenschappelijke leefruimte en minstens één rustkamer in het
centrum;
de ruimtes in een centrum die voor de gebruikers toegankelijke ruimtes zijn in een
centrum hebben samen een nettovloeroppervlakte van minimaal 5 m2 per aanwezige
gebruiker, de badkamer, de sanitaire ruimten en de gangen niet inbegrepen;
een rustkamer is een afzonderlijk lokaal. Elke rustkamer heeft een nettovloeroppervlakte
van ten minste 16 m2, sanitair niet inbegrepen;
er zijn voldoende gemeenschappelijke toiletten die toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers;
in het centrum is er ten minste één gemeenschappelijke badkamer met een aangepaste
bad- of douchegelegenheid en een bijkomend toilet;
in elke rustkamer is het nodige meubilair dat aangepast is aan de specifieke behoeften
van de gebruikers, zodat een gebruiker op een behoorlijke manier kan rusten en slapen;

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

in elke leefruimte en in elke rustkamer bedraagt het raamoppervlak ten minste een zesde
van de nettovloeroppervlakte. In een leefruimte en in een rustkamer met een
nettovloeroppervlakte van meer dan 30 m2 is het raamoppervlak ten minste een zevende
van de nettovloeroppervlakte. Het glasoppervlak van het raam in elke leefruimte en in
elke rustkamer begint op maximaal 85 cm hoogte, gemeten vanaf het vloeroppervlak, en
ook zittend is een ongehinderd zicht naar buiten mogelijk;
In minstens één leefruimte kunnen de gebruikers naar televisie kijken en naar de radio
luisteren en via minstens één toestel toegang hebben tot het internet;
in het centrum of in de onmiddellijke nabijheid ervan is er minstens één aparte ruimte
voor polyvalent gebruik;
alle gangen die voor de gebruikers toegankelijk zijn, zijn minstens 1,80m breed
er is een af te sluiten ruimte waar geneesmiddelen en dossiers op een veilige en
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discrete manier bewaard kunnen worden. Die ruimte mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Er is ook een koelkast ter beschikking om sommige
geneesmiddelen koel te bewaren;
de persoonlijke bezittingen van de gebruikers kunnen op een veilige manier bewaard
worden;
er is in het centrum of in de onmiddellijke nabijheid een aangepaste en volwaardige
rookruimte die voldoende groot en vlot bereikbaar is voor de gebruikers. Als de
rookruimte zich in een gebouw bevindt, is ze afsluitbaar en heeft ze een aangepaste
ventilatie. Als de rookruimte zich buiten het gebouw bevindt, is deze overdekt.
elke gebruiker kan altijd in alle ruimten die voor de gebruikers toegankelijk zijn, een
efficiënt en aangepast oproepsysteem gebruiken dat gemakkelijk bereikbaar is voor de
gebruikers.in elke sanitaire cel en in elke rustkamer is een vast oproepsysteem
aanwezig;de ruimte waaruit de noodoproep komt, is identificeerbaar.
om zich te verplaatsen in het gebouw kunnen de gebruikers zich behelpen met leuningen
en handgrepen. In gangen worden aan één kant leuningen aangebracht;
in alle verblijfsruimten zijn opengaande raamdelen aanwezig. Er wordt voor de bediening
ervan rekening gehouden met de veiligheid van de gebruikers;
aangepaste zonnewering, waarbij het zicht naar buiten zo weinig mogelijk gehinderd
wordt, en oververhitting en verblinding van gebruikers door direct zonlicht vermeden
worden, wordt, waar nodig, aangebracht.
een equivalent E-peil van 80 kan aangetoond worden in afwachting van de regelgeving
betreffende energieprestatie en binnenklimaat in Vlaanderen en het Brusselse
Hoofdstedelijke gewest.

Bijlage 4 : Voorstel aankoop nieuwe tafels
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