Project
Neerdijle breidt uit
Zoals iedereen weet kwam er omwille van het vertrek van de paters jezuïeten ruimte vrij
op de eerste verdieping. Uit alle hoeken kwamen er voorstellen, het ene al gekker dan
de andere, om deze ruimte nuttig in te palmen. Neerdijle viel in de prijzen. Gezien hun
ruimtegebrek, vooral tijdens de maaltijden, werd de ruimte aan hen toegekend.
Een kleine maar enthousiaste multidisciplinaire projectgroep stak samen met het team
van Neerdijle de koppen bij elkaar. Welke effecten kunnen we verwachten als we de
huidige vrij grote groep van 31 bewoners van Neerdijle spreiden over twee livings? En
dit in de eerste plaats tijdens het maaltijdgebeuren. We zagen tal van mogelijkheden
en nieuwe kansen: rustigere omgeving, stimuleren van de zelfstandigheid, meer
keuzevrijheid, bevorderen van het sociaal contact, meer zitruimte, meer betrokkenheid
van iedereen.
Dit alles bracht ons naadloos bij het “Genormaliseerd kleinschalig
wonen”. Een begrip in de zorgsector dat zijn nut al bewezen heeft.
Binnen dit principe streven we binnen kleine groepen naar een
genormaliseerde, herkenbare, huiselijke woonomgeving. Participatie, autonomie en
inspraak van de bewoners zijn sleutelbegrippen.
Een studente maatschappellijk werk zal ons in het kader van haar bachelorproef rond
participatie ondersteunen van februari tot juni 2018.
We hebben beperkte middelen en geen uitbreiding van het huidige team. Vandaar
dat extra hulp welkom is in de voorbereidingen, de verbouwingen of bij de start op 1
juni 2018!
Half maart planden we een informatievergadering met alle
bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers. Dit om
iedereen van bij de start te betrekken in ons concept en te polsen
naar hun wensen en verwachtingen.
Wat betekent dat nu concreet?
Neerdijle creëert een tweede woon-, leef- en eetruimte op de eerste verdieping,
genoemd naar een jezuïet en vriend van Lessius “Bellarmino”. De ruimte op de
benedenverdieping blijft een ontmoetingsruimte waar iedereen welkom is en behoudt
de naam “Plaza”.
In april starten de werken op de eerste verdieping.
We hopen ten laatste 1 juni van start te gaan.
Onze droom om een extra woon-, leef- en eetruimte te creëren voor Neerdijle is
eindelijk een feit!
Karin Vandoorne

