Fonds voor Solidaire Zorg

Gesteunde initiatieven in het kader van de projectoproep:
‘Hoe het sociaal contact in ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen
behouden, faciliteren en hervatten?’
2050 - Antwerpen - KATR!NAHOF
Multifunctionele Veilige Ontmoetingsruimte
Een multifunctionele ontmoetingsruimte die de nodige veiligheid, privacy en geborgenheid biedt voor de
ontmoetingen van de bewoners, weg van de drukte van de gemeenschappelijke leefruimtes. Ten tijde van
een heropflakkering van corona kan deze ruimte snel omgebouwd worden tot een veilige
ontmoetingsruimte. Daarnaast kan er met deze ruimte verbindend werken door activiteiten te
organiseren met buurtbewoners, vrijwilligers en onze bewoners.
Contactpersoon: Esther de Noten, Inclusiebegeleider
Emailadres: esther.de.noten@katrinahof.be
Website: www.katrinahof.be
2060 - Antwerpen - ZNA PZ Stuivenberg
Warm blijven verbinden in moeilijke tijden
ZNA verzorgt verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan mensen met een
psychiatrische problematiek. Afhankelijk van de noodzaak kunnen patiënten (en hun context) terecht voor
24 uurs residentiële behandeling, partiële dagbehandeling of (crisis-) zorg aan huis.
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om het contact met de eigen steunfiguren te
organiseren. Door de aankoop van 4 elektrische fietsen en gepast tuinmeubilair voor in de tuin van PZ
kunnen veilige en prettige ontmoetingen terug plaatsvinden.
Contactpersoon: Karin Magits, Klinisch Psycholoog
Emailadres: karin.magits@zna.be
Website: www.zna.be
2060 - Antwerpen - ZNA-Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Kind en Context Blij(ven) in Contact
Kinderen hebben tijdens een residentieel verblijf in kinderpsychiatrie nood aan contacten met hun
context (ouders, familie, vrienden, ...) om de herintegratie na de opname te bevorderen. Dit contact met
de context maakt een wezenlijk deel uit van de behandeling. Tijdens de lockdown werd er naar een
creatieve manieren gezocht om contact te blijven behouden. Deze manieren (o.a. online communicatie)
zullen blijvend ingezet, verder uitgebreid en op punt gesteld worden via een participatorisch
actieonderzoek.
Contactpersoon: Inge Glazemakers, Klinisch Psycholoog ZNA-UKJA
Emailadres: inge.glazemakers@uantwerpen.be
Website: www.zna.be
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2170 - Antwerpen – Merksem – De Rivier vzw
WEL-ZIJN IN TIJDEN VAN NIET-ZIJN
Hoe kan men vermijden dat gehandicapte kinderen op sociaal vlak geïsoleerd raken en te weinig
begeleiding aangeboden krijgen? Met een aangepaste bus zal er rondgereden worden in groot
Antwerpen, om op die manier de kinderen die thuis zitten, maar ook in de zorginstelling, te voorzien van
de 4 V’s : VOEDING (aanbod, boodschappen) / VERBINDING (knuffelbus, heimweebus,...) / VRIJE TIJD (dans
en concertbus, creabus, radiobus, bewegingsbus…) en VORMING (vormingsbus, online-bus, uitleenbus,…).
Contactpersoon: Martine Heiremans, Bestuurder
Emailadres: secretariaat@derivier.be
Website: www.derivier.be
2400 - Mol – Terra-Therapeutica VZW
Buiten zijn, bestaat er een beter coronamedicijn? Of hoe een kruisbestuiving tussen zorg en natuur
leidt tot een verbeterd sociaal contact.
De impact van corona binnen de residentiële zorgsector is immens. Het dragen van mondmaskers, het
doorbreken van de dagelijkse structuur en langdurige isolatie laten zich voelen. De zorgverleners, wiens
draagkracht langdurig op de proef wordt gesteld, mogen hier niet vergeten worden. Via dit initiatief
wordt de rol van ‘buiten zijn en groen(beleving)' op het vlak van sociale interacties binnen de residentiële
zorg bij psychose & middelenproblematiek en meervoudige verstandelijke beperking onderzocht.
Contactpersoon: Herman Vereycken, Coördinator
Emailadres: hvereycken@hotmail.com
Website: www.terra-therapeutica.be
2440 - Geel – Thomas More Kempen vzw
CoMM: Communicatie Mogelijk Maken
De ontwikkelde webtool heeft de ambitie om uit te groeien tot de wegwijzer ‘Eerste Hulp Bij
Communicatie’. Via deze tool worden tips en hulpmiddelen aangereikt die sociale contacten mogelijk
maken voor iedereen met een communicatiebeperking, ongeacht de oorzaak van de beperking,
woonplaats, leeftijd,... De verankering in het expertnetwerk Modem zorgt voor duurzame opvolging én
aanpassing. Modem bestaat uit 17 zorgorganisaties verspreid over Vlaanderen, gecoördineerd vanuit
Thomas More.
Contactpersoon: Bert Bonroy, Onderzoeksleider
Emailadres: bert.bonroy@thomasmore.be
Website: www.thomasmore.be
2490 - Balen – VZW DE SCHAKEL
Rurale ontmoetingshut
Vzw De Schakel heeft in tijden van corona ondervonden dat sociale contacten voor haar bewoners (die
door de lockdown in de voorziening blijven) meer dan ooit onontbeerlijk zijn. Het leek het meer dan zinvol
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om een rurale ontmoetingshut op te richten in de belevingstuin. Deze zou in crisissituaties als
bezoekersruimte kunnen dienen en daarnaast een mooie aanvullende functie kunnen krijgen.
Contactpersoon: André Joos, Communicatieverantwoordelijke
Emailadres: andre.joos@vzwdeschakel.be
Website: www.vzwdeschakel.be
2930 - Brasschaat – De leerexpert Dullingen
Iedereen hoort erbij...
Kwetsbare jongeren met een meervoudige beperking en een zeer grote zorgnood, die door COVID-19
geïsoleerd worden, therapie, relaxatie, zinvolle dagbesteding en onderwijs aan huis geven, in een
aangepaste therapie-, gespreks- en lesbus.
Contactpersoon: Chris Schippers, Beleidsondersteuner /Leerkracht / projectverantwoordelijke
Emailadres: chris.schippers@so.antwerpen.be
Website: www.stedelijkonderwijs.be/leerexpert/dullingen
2980 - Zoersel – Emmaüs
Tentoonstelling: het creatieve aspect van corona
Voor de patiënten was corona een moeilijke periode. Wie thuis zat, verloor fysiek contact met
zorgverleners en medepatiënten; wie op de zorgeenheid zat, verloor contact met de thuiscontext. Hun
vertrouwde dagbesteding werd omgegooid. Dit had een impact om het mentaal welbevinden van onze
doelgroep met een psychische kwetsbaarheid. Om hen hoop, perspectief en activiteiten te geven, werden
ze aangemoedigd zich creatief te uiten. De resultaten hiervan worden gebundeld tijdens een
tentoonstelling.
Contactpersoon: Dennis Bruyninckx, Communicatieverantwoordelijke
Emailadres: dennis.bruyninckx@emmaus.be
Website: www.bethanie-emmaus.be
2990 - Wuustwezel – Coda vzw
Rouwzorg in COVID-tijden
Coda ondersteunt 2 eerstelijnszones (Noorderkempen en Voorkempen) met ca 300.000 inwoners en
wordt in haar eigen werking (Thuiszorg, Palliatief Dagcentrum, Hospice, Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen) én daarbuiten geconfronteerd met een bijzonder hoog aantal (COVID) overlijdens. Coda
vzw ontwikkelt een toolbox om de (complexe) rouwzorg te faciliteren en ondersteuning te bieden bij het
afscheid nemen voor o.a. ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen.
Contactpersoon: Alex de Kind, Directeur
Emailadres: alex.dekind@coda.care
Website: www.coda.care
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3590 - Diepenbeek– UC Limburg vzw
Een (foto)stem voor cliënten/patiënten en familie: good practices voor het bevorderen van sociaal
contact in residentiële zorginstellingen.
Met dit project wordt een stem gegeven aan personen met een handicap of psychische kwetsbaarheid en
hun naasten. Via een brede oproep verzamelen we good practices m.b.t. sociaal contact in
zorginstellingen, én gaan in de diepte via de photovoice-methodiek de specifieke noden van cliënten en
hun context na. Een panel van ervaringsdeskundigen en (niet-)professionals toetst deze praktijken (o.a.
praktisch, medisch, ethisch). Dit resulteert in een inspiratiegids waarmee organisaties aan de slag kunnen.
Contactpersoon: Sandra Martin, Kernexpert Geestelijke Gezondheidszorg UCLL
Emailadres: sandra.martin@ucll.be
Website: www.ucll.be
3600 - Genk – Katarsis vzw
Katarsis draagt zorgt voor de context
Als instelling wil Katarsis (residentieel centrum voor verslavingszorg) het contact met de context optimaal
waarborgen, ook in tijden van crisis. Daarom zullen ze investeren in langdurige ruimtelijke veranderingen
en uitgeschreven protocollen. Deze maken het mogelijk om de continuïteit van de sociale contacten van
de bewoners op langere termijn te kunnen garanderen. Ze creëren buitenruimtes, rekening houdend met
de vereiste maatregelen en onderhevig aan alle weersomstandigheden.
Contactpersoon: Mieke Lemmens, Adjunct diensthoofd
Emailadres: mieke.lemmens@katarsis.be
Website: www.katarsis.be
3800 - Sint-Truiden – Sint-Trudo Ziekenhuis
Animo: een ontmoetingsruimte in het ziekenhuis voor mens en dier
Al voor corona was het Sint-Trudo Ziekenhuis bezig met de voorbereiding van een paviljoen waar
palliatieve patiënten en patiënten die langdurig in het ziekenhuis verblijven hun huisdier kunnen
ontmoeten. Sinds corona werd eens te meer duidelijk dat het gebrek aan contact tijdens langdurige
isolatie zeer zwaar valt bij patiënten en hun naasten. Daarom wordt de scope van de voorziene
ontmoetingsruimte naar deze groep uitgebreid. Op deze manier kan het verblijf in het ziekenhuis op een
menswaardig manier mogelijk blijven.
Contactpersoon: Nele Kerkhofs, Psychologe
Emailadres: nele.kerkhofs@stzh.be
Website: www.stzh.be
8500 - Kortrijk – OCMW Kortrijk
Zorg Kortrijk - ‘Escape-Room’ ouderen met een psychische kwetsbaarheid kunnen ontsnappen uit de
leefgroep voor sociaal contacten en stressreductie ook in crisistijd
Een crisis zorgt voor een grote druk op de bewoners met een psychische beperking. Ze kunnen geen
bezoek ontvangen, het WZC niet verlaten en er ontstaat ook extra druk door agitatie van de
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medebewoners. Daarom wordt er een ‘escape-room’ gecreëerd in de tuin. Hier kunnen residenten
ontsnappen uit de sleur en druk van de leefgroep (institutie) om er geliefden te ontmoeten of gewoon om
tot rust te komen bij agitatie of agressie.
Contactpersoon: Kris Vermael, Directeur woonzorgcentrum Sint-Jozef
Emailadres: kris.vermael@kortrijk.be
Website: www.kortrijk.be/zorg
8510 - Marke - Rollegem – MPI De Kindervriend VZW
Bezoekhuis De Kindervriend
Om contacten tussen kinderen en hun ouders te faciliteren of te herstellen, bouwt MFC De Kindervriend
een minihuisje in de ruime tuin van ’t Hoveke. ’t Hoveke is een leefgroep in Rollegem, wat verder weg
van het grote domein van De Kindervriend. Hier krijgen kinderen met een lichte tot matige mentale
beperking een thuis tijdens de weekends en de vakanties. Het bezoekhuisje wordt een warme plek waar
contacten tussen ouders en kind veilig kunnen opgestart of verdergezet worden.
Contactpersoon: Valerie Depraetere, Pedagogisch Directeur
Emailadres: Valerie.depraetere@kindervriend.be
Website: www.dekindervriend.be
8830 - Hooglede - Gits – Dominiek Savio vzw
Fysieke en virtuele contacten te allen tijde: mobiele babbelruimte, digitale en virtuele inclusie
Dominiek Savio vzw is een organisatie die zorg en onderwijs aanbiedt aan mensen met een (neuro-)
motorische beperking. Deze doelgroep is erg kwetsbaar voor COVID-19, wat ervoor zorgde dat sociale
contacten enkel digitaal mogelijk waren (en zijn). In de toekomst zullen contacten gefaciliteerd worden
met een mobiele babbelruimte; door verder in te zetten op digitale vaardigheden, ook bij het netwerk
van de cliënt, én door innovatieve technologieën te verkennen.
Contactpersoon: Lisa Messely, Stafmedewerker onderzoek en innovatie
Emailadres: Lisa.Messely@gidts.be
Website: www.gidts.be
8900 - Ieper – Vereniging Ons Tehuis voor Zuid- West- Vlaanderen
Contextappartement Boskant
Tijdens corona wordt het contextappartement ingezet om sociale contacten te hervatten en te faciliteren.
Dit zorgt ervoor dat de cliënten, die in een residentiële voorziening verblijven, op een gezonde en veilige
manier hun contextfiguren kunnen ontmoeten, maar ook bij elkaar kunnen overnachten. Er moeten nog
een aantal opfriswerken gebeuren om het huidige appartement te bestendigen. Ook zal dit initiatief
uitgebreid worden door nog een tweede contextappartement en ‘modeling-experimenteer’-ruimte in te
richten.
Contactpersoon: Stefanie Decru, Kwaliteitscoördinator
Emailadres: stefanie.decru@votjeugdhulp.be
Website: www.votjeugdhulp.be
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8970 - Poperinge – De Lovie vzw
ANSLUTA (Zweeds voor verbinden): sociaal contact blijvend faciliteren voor personen met een
beperking in tijden van corona en daarna
Via digitaal contact, een aangepaste bezoekregeling voor familie en vrienden, fietstochten met
aangepaste fietsen en veilige inloopplekken voor de jongeren wordt er op verschillende manieren ingezet
op het behouden, faciliteren en hervatten van het sociaal contact. Door de aankoop van aangepaste
fietsen, kunnen personen met een beperking terug in contact komen met mensen. Ook de veilige
inloopplek op het woonpark, de Cocon, wordt verder uitgebouwd. Daarnaast is het de bedoeling om een
veilige inloopplek in het centrum van Poperinge te realiseren om onze jongeren, die zelfstandig wonen,
op een laagdrempelige manier toch het broodnodige maar veilige sociale contact bieden. Want iedereen
heeft nood aan sociaal contact!
Contactpersoon: Nele Kerkhofs, Psychologe
Emailadres: ansofie.knockaert@delovie.be
Website: www.delovie.be
9000 - Gent – UZ Gent
‘UZit in Den Hof’ comforttuin & modelproject geestelijke gezondheidszorg op Kinder- en
Jeugdpsychiatrie UZ Gent
Tijdens de corona periode waarin een deel van onze psychiatrische patiënten niet naar huis kon, werden
onze eerdere observaties en overtuigingen vanuit onderzoek, over het belang van een COMFORTTUIN,
bevestigd. De te krappe accommodatie en kale grasvelden volstaan niet om tegemoet te komen aan hun
noden. Om in gelijkaardige gezondheidscrisissen een beter antwoord te bieden op vlak van rust,
beweging, sociaal contact en psychisch welbevinden, is dit een onmisbaar verlengstuk van de
binnenruimte.
Contactpersoon: Gilbert Lemmens, Medisch diensthoofd - Psychiatrie
Emailadres: gilbert.lemmens@uzgent.be
Website: www.uzgent.be
9000 - Gent – vzw organisatie broeders van liefde / zorggroep multiversum
M(arqu)eeting
Marquee is de adolescentie psychiatrie welke zich richt naar jongeren tussen de 16 en 25 jaar.
Drempelverlagend werken in het verbinden van onze jongeren in opname met hun context. Door een
meeting spot te creëren kunnen jongeren in contact (indien nodig vanop afstand) blijven met ouders en
kan er afgesproken worden met vrienden. Op deze manier verliest deze kwetsbare doelgroep het contact
niet met de buitenwereld.
Contactpersoon: Willem De Muer, Zorgmanager
Emailadres: willem.demuer@multiversum.broedersvanliefde.be
Website: www.multiversum.care

9032 - Gent - Wondelgem – VZW Kompas
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Horen, zien en verbinden: Beeldbellen als communicatiemiddel optimaliseren en implementeren in de
dagelijkse werking van de woonhuizen
Tijdens de COVID-19 crisis werd er reeds gebruik gemaakt van beeldbellen zodat de bewoners in contact
blijven met familie en vrienden. Het aanbieden van vormingen zal ervoor zorgen dat het beter gekend is
bij het personeel, de bewoners en hun netwerk. Door het voorzien van de aangepaste ruimtes en
materialen zal het beeldbellen op een meer kwalitatieve manier kunnen ingezet worden in situaties
waarbij het een meerwaarde is voor de bewoner, wanneer men elkaar niet fysiek kan ontmoeten of bij
een volgende gezondheidscrisis.
Contactpersoon: Joke Van Immerseel, Vrijetijdsmedewerker & verantwoordelijke vrijwilligerswerking
Emailadres: joke.vanimmerseel@vzwkompas.be
Website: www.vzwkompas.be
9100 - Sint-Niklaas– Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus vzw
Parlando - Familiebox als ontmoetingsruimte voor cliënten en hun naasten in tijden van COVID-19
De cliënten van het psychiatrisch centrum hebben sinds het begin van de COVID-19 lockdown geen
mogelijkheid meer om het psychiatrisch centrum te verlaten. Tegelijkertijd is de toegang voor bezoekers
tot het psychiatrisch centrum verboden. Gezien de kwetsbaarheid van de residenten in ons centrum is
het gemis aan persoonlijk contact met hun dierbaren een extra belasting voor hun welbehagen. Met de
Parlando bieden wij een COVID-veilige gelegenheid tot ontmoeting.
Contactpersoon: Stefaan Baeten, Directeur
Emailadres: post@hieronymus.be
Website: www.hieronymus.be/
9140 – Temse – vzw Het Vliegend Bed
Project: VR Memories van vzw. Het Vliegend Bed
Langdurig zieken, rusthuisbewoners of mensen die langdurig in een instelling verblijven: deze mensen
hebben nog contact met familieleden maar moeten vaak de echte familiemomenten missen. Door middel
van virtual reality worden deze momenten naar hen gebracht. Met aangepaste camera's en VR-brillen
zullen ze deze momenten beleven alsof ze er zelf bij waren.
Contactpersoon: Boike Gyselinck, Voorzitter
Emailadres: boike@hetvliegendbed.be
Website: www.hetvliegendbed.be
9300 - Aalst – Levensvreugde Verblijven VZW
Naar een nieuw ruimtelijk concept om sociale contacten tussen de zorggebruiker en diens netwerk
een vaste plaats te kunnen geven op onze site
Zorg in verbondenheid staat centraal. Tijdens de coronaperiode is het behouden van de verbondenheid
een uitdaging geworden. De logische kanalen worden reeds intensief gebruikt (sociale media, ed...) maar
toch is er nood aan een ‘lijfelijk bezoek’. Daartoe werd een partytent als babbelbox ingericht, die zijn doel
niet mist maar praktisch verre van ideaal is. Daarom werd er gezocht naar een vaste en kwaliteitsvolle
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ruimte waarin familie en zorggebruikers samen een gesprek kunnen voeren onder veilige
omstandigheden.
Contactpersoon: Jorien Raeymaekers, pedagoge volwassenenwerking, kwaliteitscoördinator,
beleidsmedewerker zorgvernieuwing
Emailadres: jra@levensvreugde.be
Website: www.levensvreugde-verblijven.be/
9820 - Merelbeke – Zorgdorpen vzw
Online-radio, een veilige verbinding tussen personen met een beperking en hun sociaal netwerk
Met online-radio worden de sociale contacten tussen de cliënten met een beperking op onze
verschillende sites onderhouden. Gebruiksvriendelijke tablets en smartphones bieden vlotte
toegankelijkheid tot digitale media. Op deze manier kunnen de residenten ook aan informatie-uitwisseling
met kennissen en familie buiten de zorgsites doen. De uitvoering van het project maakt deel uit van de
dagbesteding en brengt een positieve beweging die bijdraagt tot de mentale gezondheid van
medewerkers, cliënten én hun omgeving.
Contactpersoon: Valerie Monbaliu, Medewerker externe communicatie
Emailadres: valerie.monbaliu@zorgdorpen.be
Website: www.zorgdorpen.be
1602 - Sint-Pieters-Leeuw - Vlezenbeek – Revalidatieziekenhuis Inkendaal - Koninklijke Instelling vzw
Revalidatie Lounge Inkendaal - Een plaats waar revalidatie en WEL-ZIJN mekaar ontmoeten
Een aparte ruimte te creëren in het park rond het ziekenhuis zal gecreëerd worden. Hierin kunnen families
en revalidanten zich afzonderen en op veilige manier contact onderhouden dankzij een glazen mobiele
afscheiding. Ook wanneer revalidanten soms langere tijd moeten wachten op hun opname op de eigen
kamer, zou deze wachttijd overbrugd kunnen worden in deze aangename ruimte waar de
zorgprofessionals ondertussen de intake doen.
Contactpersoon: Hilde Laureyn, Projectcoördinator Fundraising
Emailadres: hilde.laureyn@inkendaal.be
Website: www.inkendaal.be
1761 - Roosdaal - Borchtlombeek– Zonnelied vzw
Emotioneel bewogen ... Worden
In deze coronacrisis missen jongeren en volwassen met psychische problemen of handicap, contact met
hun dierbaren en met professionele begeleiders aan huis. Het is moeilijk om elkaar lang niet te zien.
Fysische nabijheid is heel belangrijk. Zonar en partners organiseerden tijdens de lockdown nauw contact
via social media maar niets gaat boven bezoek. Ons antwoord: een "Brusselse ontmoeting- &
belevingsruimte op wielen". We lift you up to a higher real life contact.
Contactpersoon: Katleen Evenepoel, Algemeen directeur
Emailadres: info@zonnelied.be
Website: www.zonneliedvzw.be
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3000 Leuven – Vzw Hejmen
Naar een betere communicatie tussen mensen met een beperking en hun begeleiders ondanks alles.
Corona of niet
Door de coronacrisis werd duidelijk dat de 80 mensen die begeleiden worden sterk afhankelijk zijn van
een dagelijkse tot wekelijkse afspraak. Zowel wij als organisatie en onze cliënten waren niet voorbereid
op het plotse verbod op de 1 op 1 begeleidingen door het ontstaan van de coronacrisis. Het ontbreekt de
organisatie niet alleen aan communicatiemiddelen (ICT), maar ook aan een veilige gespreksruimte.
Gaandeweg is ingezet op digitale middelen. Een verder uitbouw hiervan is nodig.
Contactpersoon: Dokus Castro, ICT-verantwoordelijke
Emailadres: dokus.castro@hejmen.be
Website: www.hejmen.be
4000 - Liège : CEJOLI
Appels sans frontières
Mise à la disposition d’ordinateurs portables et de tablettes dans les espaces privatifs des résidents. Afin
d’assurer une utilisation optimale de ce matériel, l’organisation veillera à offrir une bonne qualité de
connexion grâce à l’acquisition de routeurs wifi et un accompagnement des usagers. A côté du maintien
des contacts sociaux, ces outils informatiques seront également utilisés pour les activités de loisirs.
Personne de contact : Odrade Mulombo, Coordinatrice pédagogique
Adresse e-mail : odrade.muni25@gmail.com
4000 - Liège - Glain : Le pré des Maclottes
Déstigmatisation de la maladie mentale, préservation du lien socio-affectif et proposition d’une
alternative thérapeutique face à l’isolement provoqué par le contexte sanitaire et le confinement
hospitalier imposé par le Covid-19
Disposer d’un lieu agréable, sécurisé et sécurisant pour entreprendre le partage et la reconstruction des
liens, aux côtés des siens et soutenu par un encadrement professionnel humain, via l’aménagement de
boucles de promenades didactiques « bien-être », d’une zone d’échange social et familial et d’une zone
de potager socio-thérapeutique.
Personne de contact : Jean-Francois Pinchard, Administrateur délégué
Adresse e-mail : jean-francois.pinchard@cnda.be
4802 - Verviers - Heusy : Les Services de l'Apem-T21
La cabane à papotes : la Glanée, service résidentiel pour 24 adultes porteurs de trisomie 21, aménage
dans son parc un ‘espace rencontre’ cosy et sécurisé vis-à-vis du Covid-19 pour permettre aux
résidents de renouer contact avec leurs proches.
Aménagement d’un chalet dans le parc afin de permettre les rencontres entre les résidents et leurs
proches « en vrai ». Il s’agira d’un lieu de vie supplémentaire à la fois « cosy » et sûr en terme d’hygiène
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et de normes sanitaires. Les stagiaires de l’unité d’insertion socio-professionnelle de l’organisation
participeront aux travaux d’installation et de peinture du chalet.
Personne de contact Catherine Davister, Chargée de relations publiques
Adresse e-mail : c.davister@servicesapem-t21.eu
Site internet : www.servicesapem-t21.eu
4841 Welkenraedt - Henri-Chapelle : Clinique psychiatrique des Frères Alexiens
Briser l'isolement et recréer des contacts à l'hôpital psychiatrique
Le projet vise d'une part, à recréer des contacts avec les familles et proches de nos patients. Si le contact
est possible physiquement, des moyens doivent être développés afin cela se fasse dans des conditions
sanitaires optimales. Si non, d'autres moyens de créer du contact virtuellement seront développés; et
d'autre part, réinstaurer du lien entre patients hospitalisés, en proposant des activités sécurisées.
Personne de contact : Marie-Louise Brandt, Attachée de direction
Adresse e-mail : marielouise.brandt@fralex.be
Site internet : www.cpfa.be
5570 - Beauraing : Maison de Nos Enfants
Déconfinement de nos enfants
Après avoir maintenu le contact avec les familles de manière digitale (Skype et autres), l’organisation
passe maintenant aux rencontres physiques. Pour le faire en toute sécurité, elle va aménager un local en
interne et installer un abri de jardin. Elle installera aussi des espaces de rencontre extérieurs sur sa
seconde implantation.
Personne de contact : Roger Denis, Directeur
Adresse e-mail : direction@mdne.be
Site internet : www.mdne.be
5651 - Walcourt - Thy-le-Château : Home Louis-Marie
Relations upgrade
Ce projet répond à différents manques constatés durant la crise sanitaire. Il vise à mettre en place des
ateliers pédagogiques autour des nouvelles technologies afin de rendre les résidents plus autonomes et
libérer ainsi l’accès aux conta cts sociaux via internet. Ce projet s’attachera aussi à mettre en place
certaines activités sportives collectives.
Personne de contact : Olivier Dauvin, Responsable du service
Adresse e-mail : olivier.dauvin@louismarie.be
Site internet : www.louismarie.be

6534 - Thuin - Gozée : Institut Royal Familial
Les liens familiaux des vitamines en cette période de Covid-19
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Le projet a pour objectif de maintenir et renforcer les liens familiaux des jeunes résidents. Pour pouvoir
réaliser cela, l’organsiation souhaite acquérir du matériel informatique. Des ordinateurs portables avec
une webcam intégrée seront ainsi mis à la disposition des bénéficiaires afin de pouvoir se connecter aux
réseaux sociaux, réaliser des appels vidéos, échanger des photos et des vidéos et ce de manière sécurisée.
Personne de contact : Gaëtano Dragotta, Chef de groupe
Adresse e-mail : gaetano.dragotta@irfasbl.be
6637 - Fauvillers : Le Vieux-Moulin
La cabane des gnomes, celle où l’on peut se rencontrer en sécurité
Une entreprise a mis à la disposition de l’organisation un container bureau modulable pour 3 mois. Ce
dernier lui permet d’organiser les différentes rencontres avec les jeunes : soutien psychologique,
logopédie, soutien scolaire, … et ce dans le respect des mesures de protection. Le projet vise à rendre
pérenne cet outil, après la période de prêt.
Personne de contact : Jean-François Schmit, Directeur
Adresse e-mail : saaelevieux.moulin@gmail.com
7011 - Mons - Ghlin : SRA "Princesse Paola" - Les Amis des Aveugles et Malvoyants
Mon abri, mon nid, mon ami
Création d’un espace sécure et adapté garantissant l’organisation et le maintien de contacts physiques en
période de risques sanitaires. Celui-ci sera indépendant du bâtiment principal, tout en étant dans
l’enceinte du service, pour répondre à l’impératif de proximité lié à la déficience visuelle des résidents. Ce
chalet en bois (mon abri) permettra aux bénéficiaires de recevoir, sans risques de contamination, la visite
de leur famille (mon nid) ainsi que de leur entourage (mon ami).
Personne de contact : Hughes Castiaux, Directeur
Adresse e-mail : h.castiaux@amisdesaveugles.org
Site internet : www.amisdesaveugles.org
7100 - La Louvière : IMP René Thône
"Allo?... Ca me fait du bien de vous voir!" - "C'est super d'être venu, on va pouvoir jouer ensemble!"
Equiper les unités de vie de l’institut médico-pédagogique d'I-pads qui permettront aux bénéficiaires de
garder le contact avec la cellule familiale. Amener une réflexion sur le concept du lien social et son
importance grâce à un cycle d’animations philosophiques des Young Thinkers. Investir dans des coffres de
la convivialité (jeux, livres, …) qui serviront de bulles de confort lors des visites des familles.
Personne de contact : Pierre Vanderslycken, Chargé de projets
Adresse e-mail : pierre.vanderslycken@hainaut.be

7141 - Morlanwelz - Carnières - Alises
Les jardins d'Alises
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Afin de bénéficier d’un lieu sécurisant permettant une reltion sécurisante, installation d’une yourte et,
afin d’être ensemble sans ridque de contamination, aménager de jardins, un potager, une cuisine
extérieure et des jeux, sur les implantations d’Ellipse et de L’Ancrage.
Personne de contact : Anne-Laure Pagost, Chargée de projets
Adresse e-mail : anne-laure.pagost@alises.eu
Site internet : www.ellipsecentre.eu
7170 - Manage : Centre Psychiatrique St Bernard
Nos liens, notre vie: reprise des contacts sociaux après les mesures de confinement en Maison de
soins Psychiatrique
Ce projet vise à accompagner les résidents de la Maison de Soins Psychiatriques ‘Bois de la Fontaine’ dans
le maintien et la restauration de leurs liens sociaux lors du déconfinement. Il s’agit de co-construire avec
eux des capsules vidéo qui seront diffusées en interne sur tablettes et serviront de matériel de soutien
lors des séances de coaching adapté. Les tablettes seront aussi disponibles dans les unités pour poursuivre
les contacts vidéo en ligne avec les proches.
Personne de contact : Véronique Houchard, Coordinatrice Maison de soins psychiatriques
Adresse e-mail : veronique.houchard@saintbernard.ofc.be
Site internet : www.cp-st-bernard.be
7190 - Écaussinnes : Le Gai Logis asbl
Placement d'enfants en institution : garder le contact malgré tout !
Afin de garder le lien vers l’extérieur (école, actvités, retours en famille, soins de santé et thérapies), mise
en place d’appels téléphoniques, achat d’une tablette pour l’organisation de vidéoconférences et du suivi
thérapeutique, achat de deux PC pour les suivis scolaires et location d’un container pour réinstaurer des
rencontres physiques dans le respect de règles sanitaires.
Personne de contact : Michèle Wilmet, Directrice administrative
Adresse e-mail : wilmet.gailogis@gmail.com
Site internet : www.gailogis.net
1350 - Orp-Jauche : Centre de Hemptinne
Projet Tabtinne : les retrouvailles numériques
Le projet consiste à mettre à disposition des résidents des tablettes afin de maintenir, faciliter et étendre
les contacts avec la famille, de rendre ces relations plus ‘vivantes’, plus ‘égalitaires’ et moins anxiogènes ;
afin de faciliter et étendre le réseau social du résident au sein de l’institution et, enfin, afin de permettre
au résident d’être davantage ‘acteur’ (responsabilité, décision, participation) de sa vie sociale.
Personne de contact : Jean-François Maurer, Directeur
Adresse e-mail : direction@centredehemptinne.be
Site internet : www.centredehemptinne.be
1030 - Schaarbeek : Cité Sérine
Serre-In
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Le projet vise à réaliser un potager participatif avec une serre afin d’y cultiver des fruits et légumes de
saison dans le respect de la biodiversité et de manière éco-responsable. Ce jardin aura pour objectif de
renouer les liens entre les patients et leurs proches en privilégiant la distanciation sociale avec une activité
extérieure.
Personne de contact : Caroline Henrioul, Infirmière Responsable- Coordinatrice
Adresse e-mail : caroline.henrioul@serine.be
Site internet : www.serine-asbl.org
1060 - Saint-Gilles : SOS Villages d'Enfants Belgique - SOS Kinderdorpen België
Redynamiser les liens sociaux et familiaux des enfants et jeunes accueillis par SOS Villages d’Enfants
Afin de permettre aux enfants et jeunes du village de Chantevent et de la maison d’accueil Hejmo de
retrouver leurs proches et réseaux sociaux, l’organisation souhaite créer des espaces extérieurs dédiés et
mettre en place des sorties ludiques et soirées sportives encadrées. Ces initiatives permettront d’aider les
enfants et jeunes à renouer et redynamiser le lien avec leur entourage de manière sereine et sécurisée.
Personne de contact : Sophie Huguenet, Senior International Programme Coordinator
Adresse e-mail : sophie.huguenet@sos-villages-enfants.be
Site internet : www.sos-villages-enfants.be
1070 - Anderlecht : Facere
Accueil de visiteurs, organisation d'animations pour les résidents et retour des usagers externes
Le projet, qui a pour but de soutenir le bien-être psychologique des résidents en centre d'hébergement,
est d'aménager un cadre d'accueil correct afin qu'ils retrouvent familles et amis. Il vise aussi à organiser
des animations dans le jardin du centre. Enfin, il doit aussi permettre de pouvoir accueillir à nouveau, au
centre de jour, les usagers qui ont un réel besoin d'activités et de prises en charge paramédicales et dont
les familles pourraient profiter d'un moment de répit.
Personne de contact : Marie Sadzot, Directrice générale
Adresse e-mail : marie.sadzot@facere.be
Site internet : www.facere.be
1130 - Brussel - Haren : Take Off
Maintenir le lien social et scolaire pour les enfants malades de longue durée
L’organisation installe un système, composé de deux ordinateurs avec double caméra et une webcam,
pour que les enfants malades puissent rester en contact avec leurs proches et puissent continuer à suivre
les cours. L’objectif est de proposer cette solution technique à six hôpitaux de référence. Le souhait de
l’organisation est que, progressivement, des mesures visant à limiter l’impact relationnel et social de
pathologies lourdes chez les enfants soit inclus dans l’offre de prise en charge des hôpitaux.
Personne de contact : Donatien d'Hoop, Directeur
Adresse e-mail : donatien.dhoop@takeoff-asbl.be
Site internet : takeoff-asbl.be
13

Fonds voor Solidaire Zorg
1170 - Watermael-Boitsfort : La route des défis
LinkUp - Des tablettes pour réduire l'isolement.
Le projet fournit du matériel numérique adapté aux différents établissements de soins et accompagne
son implémentation et son usage par les patients et les soignants. Le choix du modèle (hardware), de
l’environnement et des applications (software), l’organisation et les pratiques sont déterminés en
fonction de chaque établissement, dans la singularité de son approche et de sa patientèle.
Personne de contact : Benjamin Rifon, Coordinateur
Adresse e-mail : benrifon@gmail.com
Site internet : www.operationlinkup.be
1180 - Uccle : Epsylon, Réseau de soins psychiatriques
Implémentation de 4 espaces-cubes pour soutenir le lien social, familial, professionnel et
thérapeutique pendant et hors période de confinement sur le site de la Maison de Soins Psychiatrique
des 3 Arbres, réseau Epsylon
Le projet vise à implémenter un ensemble de cubes visant à soutenir le lien social, familial, professionnel
et thérapeutique, pendant et hors priode de confinement. Les cubes dotés de « bras à câlins » seront
destinés à l’accueil des familles et des proches, tout en respectant les règles de confinement.
Personne de contact : Edouard Lambeau, Infirmier Chef
Adresse e-mail : e.lambeau@epsylon.be
Site internet : www.epsylon.be
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