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Met dank aan BLOEMISTERIJ D'HOOGE-BAUWENS uit Evergem konden wij medewerkers 

en cliënten in de bloemetjes zetten met een mooie orchidee. Een leuk opkikkertje tijdens 

deze periode. 

 

Doordat het coronavirus in het land is en ons mogelijk 

ziek kan maken, is het dagcentrum tijdelijk in 

lockdown. We blijven jullie echter op de hoogte 

houden van wat er verder allemaal gebeurt! 
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DE AVONTUREN VAN ONZE HUISKAT PRUTS 

Door de tijdelijke sluiting van het dagcentrum moesten de kat Pruts en de vogel uit de 
tuingroep even verhuizen. De vogel is samen met Stéphanie naar haar huis gevlogen en 

Pruts vertrok met Petra naar de Zeeuwse kust. 

 

 
 
 

 

Pruts bij zijn aankomst. Even (veilig) rondkijken want 

er wonen hier nog twee poezen! 

Op de tweede dag voelt Pruts zich al thuis! Even 

snoezelen met de anderen in de zetel… 

Op de derde dag eigent hij zich al met een ondeugende 

blik het bed toe! 

Na twee dagen quarantaine wil Pruts heel 

graag met zijn nieuw vriendje naar buiten. 
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ONDERTUSSEN... 

 

 maakt onze poetsploeg van de gelegenheid gebruik om een grote kuis en 

grondige schoonmaak te houden 

 

 maakt de technische dienst de serre in orde om toegankelijk te zijn voor 

rolstoelgebruikers 

 

 maken onze begeleiders volop hun administratie in orde, doen ze voor de eerste 

keer in de geschiedenis van het dagcentrum ook aan telewerk, telefoneren ze 

naar de gasten en bezorgen ze bezigheidspakketten, … 

 

 

Kathleen blijft de plantjes in de nieuwe 

serre verder verzorgen terwijl Kenny in de 

weer blijft met verschillende tuinklusjes! 
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Onze medewerkers gaan creatief op zoek 

naar manieren om onze cliënten tijdens de 

lockdown te ondersteunen. Begeleiders 

brachten cliënten een bezigheidspakketje. 

 

Er zijn opnieuw kuikentjes geboren en zij stellen het goed! 
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In maart hielp Obra|Baken mee om 2000 bomen te planten voor het 

speelbos naast het kasteel te Wippelgem. 

 

 
 
 

 

HEEL VEEL EITJES IN HET DAGCENTRUM! 
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 OBRA|BAKEN op de VRIJWILLIGERSBEURS eind februari 
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Na 15 jaar trouwe dienst als coördinator van ons dagcentrum moeten we helaas afscheid 

nemen van Nees. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij Styrka te Gent! 

Er komt geen nieuwe externe aanwerving ter vervanging van Nees. Vanaf april 

zullen Petra en Flore (naast het recht houden van een boom) de dagbesteding 

verder in goede banen leiden. Petra zal ook het team werk verder coördineren. 
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