
	  

	  

Ik heb gewacht tot na de verkiezingen vooraleer 
dit Oostremnieuws uit te brengen. Vanuit 
burgerlijke correctheid wou ik geenszins het 
stemgedrag van lezers beïnvloeden. 
Daarmee sluit ik mij aan bij heel wat meer 
mensen die wachten, maar die vooral wachten 
op het recht op ondersteuning. 
Zo steeg de wachtlijst voor een persoons-
volgend budget tijdens de vorige legislatuur tot 
bijna 15 000 mensen. 
Zo is er de petitie ‘Genoeg gewacht’ van de 
Gezinsbond om zoveel mogelijk handteke-
ningen te verzamelen van mensen die de vraag 
voor zorggarantie ondersteunen. 
In het Perspectiefplan 2020 beloofde Minister 
Vandeurzen zorggarantie voor personen met de 
grootste ondersteuningsnood. Daar werden 
middelen voor uitgetrokken en werden een 
aantal persoonsvolgende budgetten toegekend. 
Het bleken telkens druppels op een hete plaat. 
Om de mensen te paaien, kwamen er nieuwe 
systemen. Voor laagdrempelige hulp kon men 
mogelijks terecht via de Rechtstreeks toegan-
kelijke Hulp. Zag men af van professionele 
ondersteuning, dan kon een Basis Ondersteu-
nings Budget (Zorgkrediet) van 300 € per 
maand soelaas bieden.  Dhr. Vandeurzen gaat 
de cijfers niet uit de weg. Hij geeft toe dat er 
1 257 personen in Prioriteitengroep 1 staan, 
1 616 personen in Prioriteitengroep 2 en 12 190 
personen in Prioriteitengroep 3. Wat moet je je 
bijvoorbeeld bij Prioriteitengroep 3 voorstellen? 
Een vrouw van 45 met een meervoudige 
beperking woont nog thuis. Haar ouders 
regelen zich zo dat hun dochter thuis kan 
blijven wonen (meestal geeft moeder haar werk 
op), maar de dochter wil toch graag het huis uit. 
Zij vindt dat ze recht heeft op en eigen leven en 
ze maakt zich veel zorgen als haar ouders iets 
zou overkomen. Indien zij een aanvraag heeft 
ingediend voor woonondersteuning VOOR 
2001, dan maakt zij vandaag kans op een 
budget. 18 jaar wachten op iets waar je als 
persoon recht op hebt! 
Alle theorieën van Vandeurzen ten spijt, hij 
heeft op geen enkele manier bijgedragen tot 
een oplossing. Hij heeft alleen een hoop holle 
begrippen gelanceerd zoals prioritering, eigen 
regie, concullega’s, de ongelooflijke kracht van 
informele zorg (versta je?), … Hij heeft heel wat 
maatregelen gelanceerd die gevolgen hebben 
op andere overheden (federaal – lokaal) zonder 
hen hierbij te betrekken. Hij heeft de solidari-
teitsgedachte uit de sociale sector gehaald, het 
neoliberalisme geïnstalleerd en van persoons-
volgende middelen een heilige koe gemaakt. Op 
een kleine groep na blijft iedereen met een 
kater achter. Er wacht een serieuze erfenis voor 
zijn opvolger. 
 

Mario Vanhaeren 
Algemeen directeur Oostrem 

 
 

 

Woordje van  
de directeur 

Op vraag van de Raad van Bestuur werd beslist om de huisstijl van Oostrem 
in een nieuw jasje te steken. Hiervoor deden we beroep op de Herentse 
ontwerper en illustrator Bram De Baere. 
 
Bram vond voor het logo inspiratie in een kompas. "Oostrem helpt 
gebruikers een persoonlijk traject uitstippelen, geeft richting en zoekt door 
samenwerking en innovatie naar de beste oplossing,” vertelt Bram, “maar 
net als bij een kompas, staat niet het hulpmiddel maar de gebruiker 
centraal. Ieder mens is verschillend, heeft andere sterktes, talenten en 
behoeften. Daarom ook liet ik in de huisstijl het kompaspijltje uit de ‘O’ 
breken, en volgt het een eigen, persoonlijke weg. Het pijltje zal je naast het 
basislogo in veel communicatie zien opduiken”. 
 

Een nieuwe huisstijl voor Oostrem 

Bram behoort tot de trouwe schare van sympathisanten van Oostrem en gaf ons deze geslaagde facelift aan een 
voordelige prijs. We maken daarom graag reclame voor zijn werk via www.bramdebaere.be of via zijn pagina op 
Facebook en Instagram. 

150 zonnepanelen op De Wilg 

 
ECoOB plaatste 150 zonnepanelen op het dak van De Wilg en bezorgde 
ons een mooi bovenaanzicht. Deze panelen blijken al meer energie op te 
wekken dan verhoopt. 

U was weer  
geweldig 
Jullie bestelden massaal paascho-
colade. In totaal verkochten wij 
850 pakjes, goed voor meer dan 
2 000 euro opbrengst.  
Wij ontvingen stortingen voor een 
50ste verjaardag van een lid van 
onze algemene vergadering en wij 
konden rekenen op een jaarlijkse 
Paasgift van 1 000 euro. En dan 
zijn er telkens weer die onver-
wachte stortingen die zuurstof 
geven aan onze voorziening. 
 
Via deze nieuwsbrief houden we 
jullie graag op de hoogte van de 
besteding van al deze middelen.	  	  
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Tot de allerlaatste snik heeft Carmen in Oostrem gewerkt, 
tot haar volle 65 jaar. Nu is het moment gekomen om de 
Oostremdeur dicht te trekken en de focus te verleggen. 
Carmen behoort tot die generatie medewerkers die er 
altijd geweest zijn. Op 1 juli 1990 kwam zij de werking van 
Oostrem versterken, als sociaal verpleegkundige. 
Daarvoor had zij al ervaring opgedaan in het Centrum 
voor Menselijke Erfelijkheid, de Vlaamse Vereniging voor 
Tuberculosebestrijding en in een kinderdagverblijf. 
Oorspronkelijk lag het accent in Oostrem op het 
verpleegkundige, maar gaandeweg nam zij een 
prominentere plaats op in de sociale dienst. Daar was zij 
de sterk gewaardeerde collega van Mario. 
Vanaf 1 januari 1996 trok zij de sociale dienst volledig, 
samen met nieuwe collega’s. 
 
Het vertrek van Carmen heeft iets onwezenlijks. De 
meeste collega’s en gebruikers van Oostrem hebben haar 
altijd gekend. Het gebeurde al eens dat Carmen 
noodgedwongen een tijd uitviel, maar telkens dook zij 
opnieuw op; steeds even vriendelijk en beminnelijk. 
Nochtans was zij geen zacht gekookt eitje. De 
verontwaardiging over de niet aflatende wachtlijsten was 
er van dag één en is er nog altijd; onbegrip voor een beleid 
dat er maar niet in slaagt om het recht op ondersteuning 
te waarborgen. Ook in Oostrem werd er meer dan eens 
zwaar gediscussieerd, maar altijd met het belang van de 
gebruiker en het netwerk voor ogen. En altijd kwam er een 
compromis uit de bus. 
Carmen verlaat Oostrem met de belofte dat zij nog 
regelmatig zal binnenspringen. En dat zal ook zo zijn, want 
Oostrem is tot haar DNA gaan behoren. 
Carmen staat nu voor nieuwe uitdagingen, sommige al 
leuker dan de andere. Zij wil zich verder creatief uitleven 
en daarom hebben wij een schildersezel en toebehoren 
aangekocht. Wij wachten op het eerste kunstwerk dat wij, 
liefst ten voordele van Oostrem, kunnen veilen J. 
 
Carmen, het gaat je goed. 
 

Afscheid van 
Carmen Meeus 

Het woonproject Molenhuis wordt 
verder vorm gegeven met een 
maximale betrokkenheid van de 
toekomstige bewoners en hun 
netwerk.  Deze foto geeft al een beeld 
van het nieuwe woonhuis, achter het 
gemeentehuis De Kauter in Herent. 
Het definitieve ontwerp kan hier wel 
een beetje van afwijken. Het is nu 
gespannen afwachten, samen met 
het Zavelhuis, op de eerste 
steenlegging. 
 

De Special Olympics vonden plaats 
van woensdag 29 mei tot zaterdag 1 
juni. Onze atleten wisten maar liefst 
13 medailles in de wacht te slepen.  
 
Tijdens de openingsceremonie traden 
3400 atleten aan die de Grote Markt 
van Sint-Niklaas deden daveren.  
 
 

Eerste ontwerptekeningen 
Van Het Molenhuis 

Oostrem op de Special Olympics 

Alle info en weetjes over Oostrem kunnen gevolgd worden via 
www.facebook.com/oostrem of via www.oostrem.be. 

 
Giften blijven absoluut noodzakelijk. Elke gift, maandelijks of éénmalig,  

is welkom: Oostrem vzw, Oostremstraat 26, 3020 Herent op 
rekeningnummer BE18 7430 2825 1565 – BIC KREDBEBB 

met vermelding ‘Een Hart voor Oostrem’. 
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In memoriam 

Op 8 mei overleed Josee Struyf, (53 jaar), zij is een  
ex-dagcentrum gebruiker.  Ook overleed op 1 juni 
Laurette Cravillon op 68-jarige leeftijd, zij kwam naar 
dagcentrum De Wilg.  
 
We wensen de nabestaanden onze oprechte deelneming. 

Dankzij jullie massale opkomst, 
was onze opendeurdag alweer 
een groot succes.  Bedankt aan 
alle deelnemers, personeel en 
vrijwilligers om er een geslaagde 
editie van te maken! 
 

Opendeurdag 


