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Masterplan 2020-2025

Er is in Huis in de stad een nieuw masterplan uitgewerkt voor de periode van 
2020 tot 2025. We bekijken waarvoor we als sociale organisatie staan en waar 
we rond willen werken. We engageren ons de komende jaren verder om perso-
nen met een beperking en hun families zo goed mogelijk te helpen. We bekijken 
welke vragen er op ons af komen en hoe we hier creatieve antwoorden op 
kunnen bieden in een warme, huiselijke omgeving.

Waar willen we de komende jaren zeker rond verder werken:

 - Een goede samenwerking met de familieleden van onze cliënten
 - Goede zorg bieden aan onze cliënten
 - Een goede samenwerking met externe partners. 
 - Zorg voor onze medewerkers
 - Een goed middelenbeleid

Wil je meer weten over ons masterplan? Weet dan dat we hierrond een 
brochure uitwerken. Hier hoor je binnenkort meer over!

Mara Smekens
Trajectbegeleider

Beste lezers,

We hoeven het niet meer te vertellen, het zijn 
speciale tijden.  Het coronavirus heeft ons 
goed in de tang. Iedereen heeft er op de één 
of andere manier wel mee te maken, of mis-
schien zelfs onder te lijden.  Maar naast alle 
beperkingen dat het met zich meebrengt 
geeft het ons ook de mogelijkheid om dingen 
op een andere manier te bekijken en te doen.

Wij stellen vast dat er heel veel solidariteit 
onder de mensen heerst. Ook binnen de 
werking in Huis in de Stad vzw merken we 
een grote verbondenheid. Alle medewerkers 
zijn nog meer gemotiveerd om alles in het 
werk te stellen zodat onze bewoners zo 
weinig mogelijk hinder ondervinden van de 
uitzonderlijke maatregelen die we hebben 
moeten nemen. Meer dan ooit ervaren we nu 
wat onze leuze “Meer samen – Samen meer!” 
betekent. De wil en goesting is bij iedereen 
volop aanwezig om hier samen zo sterk 
mogelijk uit te komen.   

Wij hebben ook heel wat sympathie- en 
steunbetuigingen van buitenaf gekregen. 
Geloof ons, dat doet echt deugd en betekent 
een extra stimulans om door te gaan. We 
willen graag alle mensen die ons op de één of 
andere manier hun steun hebben betuigt 
hiervoor heel hartelijk danken, inzonderheid 
de leerlingen en leerkrachten van de 
scholengroep Via – campus Immac die ons 
bedachten met heel wat kaartjes en tekenin-
gen. Wij willen zeker ook alle mensen heel 
erg bedanken die ons geholpen hebben in 
onze zoektocht naar beschermingsmateriaal. 
En een zeer speciale dank aan iedereen die 
zich met hun ganse hart hebben ingezet om 
ons te voorzien in mond- en spatmaskers.

Hoewel veel mensen elkaar niet meer 
kunnen ontmoeten is het toch belangrijk dat 
we contact blijven houden.  Daarom hebben 
we er ook aan gehouden jullie onze 
periodieke “op Dreef” te bezorgen, met wat 
leuke nieuwtjes en informatie om  even de 
minder leuke dingen opzij te schuiven.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid 
en kijken ernaar uit om terug samen leuke 
dingen te kunnen doen. 

De redactie

Protestactie 5 maart 2020 in Brussel
 
De afgelopen maanden en zeker sinds begin dit jaar worden de gevolgen van 
het Vlaamse besparingsbeleid binnen de zorgsector pijnlijk duidelijk. Om nieuw 
beleid mogelijk te maken, en meer mensen te kunnen helpen, moet de sector 
‘efficiënter’ worden, kortom ‘meer doen met minder’. Als werknemers in de 
gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg of algemeen welzijnswerk weten we 
wat de gevolgen zullen zijn. De bodem is bereikt. Het is tijd om volop te investe-
ren in een warme samenleving en de kille besparingen terug te schroeven.

Gesteund door onze directie zijn we daarom op donderdag 5 maart in Brussel 
actie gaan voeren! De besparingen, of in het beste geval het gebrek aan inves-
teringen, raken ons immers allemaal. Door actie te gaan voeren voor meer 
middelen, kwamen we op voor onszelf, onze collega’s, onze organisatie, en 
onze gebruikers. En we waren niet alleen, er kwamen meer dan 9000 mensen 
op straat tegen de zoveelste geplande besparingen en voor meer personeel. 
       

Helaas kregen we die dag 
niet veel antwoorden van 
minister Beke, maar het 
belangrijkste is dat we ons 
weer eens hebben laten 
horen, en meer nog: wij 
geven niet op! Ons enthou-
siast gevoel voor solidari-
teit, verbondenheid en ook 
verbetenheid zorgen ervoor 
dat we nu al weten dat we 
nog eens terug gaan, niet 
voor een ‘beke’ maar voor 
veel meer middelen! 

Kirsten Tiolants
Syndicaal afgevaardigde



Sociale media in Huis in de Stad

We kunnen er tegenwoordig niet meer naast kijken: 
Facebook, Instagram, apps op je smartphone, foto’s 
delen en versturen… Ook in Huis in de Stad komen we 
steeds meer in aanraking met sociale media en onze 
cliënten ontdekken stap voor stap de digitale wereld. 
Zeker in deze bizarre en eenzame Corona-tijden 
zorgen digitale platformen ervoor dat de verbinding met 
het sociale netwerk kan blijven bestaan. Via Facebook 
houden we familie en vrienden graag op de hoogte van 
het reilen en zeilen in Huis in de Stad, we sturen foto’s 
en boodschappen naar familie, en koppels of vrienden 
binnen de voorziening houden contact via een 
videochat. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

In Huis in de Stad willen we al onze bewoners en deel-
nemers de kans geven om digitale media op een veili-
ge manier te ontdekken. Ze zijn erg nieuwsgierig naar 
de kansen en mogelijkheden en als organisatie willen 
we hen hier zo goed mogelijk in ondersteunen. We 
hebben er daarom voor gekozen om een mediacoach 
op te leiden. Renske Candel, begeleidster in het dag-
centrum, volgt de opleiding ‘mediacoach’ om enerzijds 
preventief en vormend aan de slag te gaan met cliën-
ten, en anderzijds een aanspreekpunt te zijn voor 
begeleiders die met vragen zitten omtrent het thema. 
De mediacoach zal samen met de agogen werken rond 
het pedagogisch inzetten van digitale media en haar 
collega’s inspireren en ondersteunen om ermee aan de 
slag te gaan in de dagdagelijkse werking. Wij kijken er 
alvast naar uit!

Kaat Timmers
Agoog

Activiteiten tijdens de Corona-crisis

Je vraagt je misschien af, wat doen ze daar momenteel allemaal in Huis 
in de Stad tijdens de corona-crisis? Wel ik zal je eens laten zien wat wij 
hier allemaal doen samen met onze bewoners. Maar waar zal ik begin-
nen?!?

Omdat we toch wel heel veel geluk hebben met het weer kunnen we 
natuurlijk veel activiteiten buiten aanbieden. Zo zijn er leuke activiteiten 
gemaakt op het SMAC-pad. Bewegingsactiviteiten, zoektochten, 
voetballen, gewoon eens leuk wandelen, met de fiets rondgaan en ook 
langere fietstochtjes en wandelingen via de fietsroute.

En wat is er leuker dan heel mooi weer? Muziek natuurlijk! Jawel er is 
ook veel muziek. DJ Paul en DJ Neris zorgen 1 keer per week voor de 
Huis in de Stad in quarantaine PARTY!! Amai die momenten kunnen we 
onze beste dansmoves laten zien. Op vrijdag 17 april kwam zanger 
JONAS VAN ESCH langs om er een geweldige muzikale namiddag van 
te maken. Wat hebben we toen meegezongen!! Deze superleuke activi-
teit werd mogelijk gemaakt door de steun en sponsoring van onze 
vrienden van Lions Club Tienen.

Weet je wat wij ook zo leuk vinden? Circustechnieken, jawel wij gaan 
normaal naar circus Salto. Jammer genoeg kan dit momenteel niet, 
maar wij hebben nu onze eigen circusmomenten in Huis in de Stad! Dat 
is zo leuk om te doen, vergis je niet dit is niet zo makkelijk hoor.

Dat zijn toch al veel activiteiten, maar dat is zeker nog niet alles. We 
hebben nog leuke activiteiten hoor. Zoals knutselen, jawel dat hebben 
we ook al veel gedaan.  We hebben kunnen knutselen voor Pasen, voor 
de lente, mooie vogelhuisjes in elkaar getimmerd, … En niet te verge-
ten hebben we natuurlijk ook heel lekkere dingen gekookt, pannenkoe-
ken gegeten , koekjes gebakken, lekkere cocktails gedronken, taart 
gegeten,… 

Iedere zondag genoten onze bewoners ook van lekkere taarten en met 
Pasen van een uitgebreid koffiekoekenontbijt. Ook dit gebeurde op 
initiatief van en met sponsoring van Lions Club Tienen. Zij zorgden er 
ook voor dat al onze bewoners een persoonlijk kaartje kregen… 
Heerlijk toch?!? En vers van de pers!! Vanaf begin mei komt er onze 
eigen radiostudio in Huis in de Stad. Radio Mona! 

Hieronder staan wat sfeerbeelden van de voorbije weken, hopelijk 
kunnen jullie op deze manier wat meegenieten van de foto’s en wij 
blijven er de komende tijd het beste van maken.
Hopelijk tot snel en hou jullie goed. Groetjes!

Ben Jacquemin
Vrijetijdsdienst SMAC

Activiteitenkalender

Omwille van de maatregelen rond het 
coronavirus zijn momenteel alle activiteiten 
tot nader order opgeschort of uitgesteld.


