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NIEUWSBRIEF 
 

Het leven in Corona-tijden… nog steeds 

Wie had ooit kunnen denken dat 2020 een jaar als nooit tevoren zou worden? 

Wie had ooit kunnen denken dat een onooglijk klein virus de hele wereld in zijn greep zou 

krijgen? 

Wie had ooit gedacht dat alles zou stilvallen en dat we vandaag niet weten hoe de wereld er 

morgen zal uitzien? 

In deze nieuwsbrief blikken we even terug naar 2019 (toen het leven nog normaal was). 

Daarnaast laten we jullie proeven van het dagelijkse leven in Levenslust in Corona-tijden. 

Veel leesplezier! 
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Terugblik naar 2019 

Op het einde van elk jaar maken we een balans op; dit wordt neergeschreven in een 

kwaliteitsverslag en opgemaakt volgens de richtlijnen die het Agentschap Jongerenwelzijn ons 

oplegt.  

Het verslag omvat cijfergegevens over het voorbije jaar, zowel wat betreft de jongeren die bij 

ons verbleven als wat betreft de medewerkers. Daarnaast belichten we in dit verslag ook een 

aantal kwaliteitsthema’s, waarbij we zowel terugblikken naar het voorbije jaar als 

vooruitkijken naar de toekomst. We geven hier graag een korte weergave van het 

kwaliteitsverslag 2019. 

Gebruikersgegevens: 

Als Organisatie voor Bijzondere Jeugdhulp hebben we in Huize Levenslust vzw een zorgaanbod 

dat bestaat uit 27 modules: 

 Modules contextbegeleiding: 
breedsporig: 1  
laagintensief: 13 

  autonoom wonen: 1 
  Modules verblijf hoogintensief: 12  
 

Eind 2019 verbleven er 12 kinderen en jongeren in onze organisatie; 4 jongeren hebben – om 
diverse redenen – Levenslust verlaten. Er kwamen doorheen het jaar 4 nieuwe jongeren bij, 
waarvan één crisisopname. Het jongste kind dat op 31/12/2019 bij ons verblijft is 3 jaar; de 
oudste is 18 jaar. 
11 kinderen waren op het ogenblik van hun opname jonger dan 12 jaar, vier van hen waren 
jonger dan 6 jaar, 2 jonger dan 3 jaar. 
Gemiddeld blijven kinderen en jongeren 3 jaar en 7 maanden bij ons. De jongere die het langst 
bij ons verblijft  is hier 11 jaar en 3 dagen, het kindje dat het kortste hier is, is er één week. 
 

Medewerkersgegevens: 

Op 31 december 2019 heeft Huize Levenslust vzw 14 medewerkers contractueel in dienst, 
omgerekend zijn dat 10,60 voltijdse equivalenten. Levenslust heeft momenteel een volledig 
vrouwelijk team, waarvan de gemiddelde leeftijd 36 jaar is. 
In de loop van 2019 hebben we van zes medewerkers afscheid genomen: voor één 
medewerkster was de onregelmatige leefgroepwerking niet combineerbaar met een jong 
gezin; een medewerkster verhuisde naar het buitenland; drie medewerkers kozen een andere 
professionele richting. Tot slot was ook voor een van onze medewerkers de pensioenleeftijd 
aangebroken. 
 

Kwaliteitsthema’s: 
 

Ons belangrijkste en grootste kwaliteitsthema van de voorbije jaren is natuurlijk ons 
bouwproject – daarover later meer! 
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Vanuit de overheid wordt het thema ‘Effect van de hulpverlening’ vooropgesteld. Dit is een 
thema dat ook in 2020 doorloopt. We zullen er dan ook in het jaarverslag van 2020 (verschijnt 
in juni 2021) uitgebreid bij stilstaan. 
 
Hebt u in interesse in ons uitgebreide Kwaliteitsverslag 2019? Wij bezorgen het u op 
eenvoudige vraag. 
 
 

Het leven in Corona-tijden … de coronazomer 

We keken er met een bang hart naar uit, naar de zomer van 2020. Het duurde erg lang voor 

er wat duidelijkheid kwam over wat er wel of niet zou kunnen. Maar gelukkig kwam in juni de 

boodschap dat de zomerkampen mochten doorgaan, weliswaar onder zeer strikte 

voorwaarden. Als residentiële voorzieningen kregen we nog een hele hoop bijkomende 

richtlijnen. Het was een bijzondere uitdaging om de bubbel-richtlijnen te vertalen naar een 

leefgroepwerking. Een gezin heeft één bubbel, maar een leefgroepwerking met 12  kinderen 

heeft 12 bubbels; en onze medewerkers hebben ook nog eens elk een persoonlijke bubbel… 

Combineer dat maar eens met de richtlijnen rond het beperken van de contacten en de 

richtlijnen rond het registreren van alle contacten in het kader van de contacttracing. Het was 

dus een hele puzzel om ervoor te zorgen dat onze kinderen toch een fijne  en zorgeloze zomer 

konden beleven, rekening houdend met alle maatregelen en beperkingen. Dankzij de 

inspanningen van Silke en Ellen, onze contextbegeleidsters, en de medewerking van al onze 

leefgroepbegeleidsters zijn we er in geslaagd om een mooi vakantieprogramma samen te 

stellen. 

Er werd gezocht naar een mix tussen activiteiten in huis, uitstappen en zomerkampjes. Waar 

we de vorige jaren samenwerkten met verschillende organisaties, hebben we ons dit jaar 

beperkt tot dezelfde organisaties gedurende de hele zomer: 

Voor de zomerkampen was dat Bizon vzw, een organisatie die een jarenlange ervaring heeft 

in het organiseren van kampen voor kinderen in bijzondere omstandigheden. Deze kampen 

gingen door in kleine groepjes, telkens met een vaste ploeg van begeleiders. 

We deden deze zomer ook beroep op de werking van onze collega’s van Sporen VZW. In 

samenwerking met OCMW, gemeente Linter en Huis van het Kind hebben ze een kleinschalige 

atelierwerking uitgewerkt. In buurthuis Het Warenthuis in Neerhespen creëerden ze een plek 

waar kleine groepjes van max 3 kinderen en jongeren doorheen de ganse zomer terecht 

konden voor een divers aanbod van workshops, telkens met een begeleider. Regelmatig 

hebben enkele van onze kinderen deelgenomen aan activiteiten. Ze hebben ervan genoten!  

We sluiten de vakantie af met ons jaarlijkse leefgroepkamp. Dit jaar gaan we naar De Warande 

in Kortrijk. De Warande is een erkend jeugdverblijf en ligt in een groot, avontuurlijk 

speeldomein. De ideale plek voor een week vol speelplezier. En uiteraard zal ook dit 

leefgroepkamp coronaproof verlopen. Mondmaskers, handgel, dettoldoekjes… het behoort 

ondertussen tot de standaarduitrusting. 
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Aan het begin van de zomer kregen alle ouders een overzicht van de vakantie-activiteiten van 

hun kind. We hebben er ook voor gezorgd dat er telkens heel wat foto’s gemaakt werden. Op 

die manier kunnen de kinderen en jongeren terugblikken op deze bijzondere zomer. 

 

Het leven in Corona-tijden … voor onze bouw- en verbouwing 

Ook in ons bouwproject kwam Corona langs…  
Tijdens de lockdown moest eveneens de bouwsector de werken stilleggen. Ondertussen zijn 
we, met de nodige vertraging en achterstand, weer opgestart. 
Er doken heel wat bijkomende problemen op: bestellingen die niet konden geleverd worden, 
personeel dat vast zit in het buitenland… 
Ondertussen loopt de vertraging op tot enkele maanden, ondanks de inspanningen van 
iedereen. Helaas kunnen we daaraan weinig veranderen en zullen we geduldig moeten 
afwachten. 
We hebben de voorbije maanden ook de plannen voor de heraanleg van de tuin uitgewerkt. 

Hiervoor werd ook een Vipa-dossier ingediend, in het kader van preventie van agressie. We 

hebben ervoor gezorgd dat de buitenruimte een plek wordt waar kinderen kunnen spelen en 

ravotten, zich kunnen uitleven, hun energie kwijt kunnen en dit op een veilige manier. We 

hopen op de steun van Vipa om dit te kunnen realiseren; meer nieuws hierover in het najaar. 

 

 



 

5                Huize Levenslust vzw     Nieuwsbrief 2020/03 
 

 

 

De Warmste Week  2020 

De voorbije jaren groeide de Warmste Week van Studio Brussel uit tot een vast waarde. Elk 

jaar tijdens de week voor Kerstmis waren er acties en optredens tijdens de Warmste Week. 

Ook Levenslust was een van de goede doelen, en met succes. Heel wat verenigingen uit de 

regio zetten zich in en organiseerden een actie voor Levenslust, met succes.  

Dit jaar kiest Studio Brussel voor een nieuw en ander concept. Onder het motto ‘Het is niet je 

geld dat telt, maar net jij’, doen ze een oproep tot het opstarten van projecten. Vanuit de 

sector kwam er veel reactie op dit nieuwe concept. Vele organisaties en verenigingen hebben 

immers deze bijkomende middelen broodnodig om te overleven, zeker in een jaar als dit. Ook 

binnen Levenslust moeten we nog bekijken hoe we met deze Warmste Week – nieuwe stijl 

aan de slag kunnen gaan. 

Meer info hierover op dewarmsteweek.be. 
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Het leven in Corona-tijden… najaar 2020… 

Over enkele dagen gaat het schooljaar terug van start. Het zal voor de kinderen een grote 

aanpassing zijn, maar ze hebben er ook absoluut nood aan. Terug in contact komen met 

school, met de juf of meester, met klasgenoten en vriendjes… is essentieel voor hun 

ontwikkeling. Het zal van iedereen veel inspanning vragen, en niet in het minst van de scholen 

en leerkrachten. Maar de voorbije maanden hebben ons allen geleerd dat school en onderwijs 

voor kinderen ontzettend belangrijk is.  

 

We weten niet wat het najaar zal brengen, we weten alleen dat het virus nog lange tijd actief 

zal zijn onder ons. 

We nemen alle mogelijke maatregelen om een uitbraak van Covid -19 te voorkomen. Op vraag 

van het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben we een draaiboek voor de tweede golf klaar 

waarin omschreven staat welke onze preventieve maatregelen zijn, en wat we moeten doen 

bij een uitbraak in de voorziening. Jammer genoeg overspoelt deze tweede golf ons veel 

sneller dan voorzien. We hebben de maatregelen binnen onze organisatie dan ook opnieuw 

aangescherpt. We blijven de basisregels voortdurend herhalen, ook voor onze kinderen: 

handen wassen, afstand houden, mondmasker op… 

We hebben ondertussen voldoende beschermmateriaal voorzien en we kunnen terugvallen 

op een goede samenwerking met Agentschap Opgroeien en Eerstelijnszorg Oost-Hageland. 

We hopen dan ook dat we gewapend zijn voor het najaar. 
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Tot slot… 

Tot slot een woord van dank, in de eerste plaats aan al onze medewerkers. Zij hebben er in de 

voorbije maanden voor gezorgd dat de continuïteit van onze werking gewaarborgd werd. 

Ieder van hen heeft zich ingezet om dit met zorg en warmte te doen, zelfs buiten het gewone 

takenpakket. Deze voorbije maanden stond, meer dan ooit, de zorg voor de kinderen voorop! 

 

We weten niet wat de volgende maanden zullen brengen. We durven niet ver vooruitdenken. 

Graag hadden wij u weer verwelkomd op onze Italiaanse Avond, maar die zal dit jaar niet 

doorgaan. 

We hadden graag ook al plannen gemaakt om ons nieuwe gebouw feestelijk te openen. Maar 

ook daar durven we nog niet van dromen.  

 

We blijven geloven dat het allemaal goed komt en hopen jullie in de toekomst toch nog te 

mogen begroeten! 

 

 
Iris Claes 
Directeur 
Iris.claes@huizelevenslustvzw.be 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
Huize Levenslust vzw 
Sint-Truidensesteenweg 190 
3350 Linter 
011/78 01 58 
www.huizelevenslustvzw.be 
 

 

 

Wil u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer ontvangen laat het ons dan weten. U kan dat doen door een mail te 
sturen naar iris.claes@huizelevenslustvzw.be. 
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