
OP DREEF
Driemaandelijks informatieblad     jul - aug - sep 2020     www.huisindestad.be     V.U. : Hilde Van Goethem     Hamelendreef 60 3300 Tienen

Huis in de Stad

Uitgiftekantoor: 3300 Tienen 1
p 702173

Radio Mona
Goed gevoel muziek in Huis in de Stad…

Radio Mona werd speciaal opgestart tijdens de corona-
crisis. Er werd een oproep gedaan aan alle bewoners, 
personeel, vrienden en familie van alle bewoners van Huis 
in de Stad vzw om liedjes door te sturen en hierbij een 
leuke boodschap te voorzien. Dit werd dan ook massaal 
gedaan en wat een succes is Radio Mona geworden dank-
zij jullie allemaal. De bewoners hebben één keer per week 
kunnen genieten van Radio Mona. De grijze bus werd 
omgetoverd tot radiostudio en er werd radio uitgezonden 
op twee verschillende plaatsen op het terrein van Huis in 
de Stad zodat iedereen kon mee genieten.

Alle bewoners hebben genoten van de muziek en de mooie 
boodschappen die ze persoonlijk kregen van familie en 
vrienden. We zagen hele blije gezichten en ook veel 
emoties bij het krijgen van de boodschappen. Radio Mona 
was weer eens een bewijs hoe belangrijk muziek is in ons 
leven en hoe we toch tijdens moeilijke tijden verbonden 
kunnen zijn met elkaar. Bedankt aan alle mensen die hier 
mee voor gezorgd hebben!

Vrijetijdsdienst SMAC
Ben Jacquemin

Beste lezers,

We zijn zowat halverwege de “grote vakantie”. Voor de meesten 
een vakantie anders dan ze gewend zijn.  Dat komt natuurlijk door 
de coronacrisis die zeker nog niet op haar einde is.  Het zal jullie 
dan ook niet verbazen dat de meeste artikels in deze op Dreef ook 
in min of meer mate corona-gerelateerd zijn. 

Maar ondanks alle ambetante zaken dat dit met zich meebrengt 
houden we toch oog voor de leuke dingen. We ontdekken nieuwe 
plezante acitiviteiten, we ervaren terug meer wat “samen” 
betekent, en we zijn heel blij verrast met alle solidariteits- en 
sympathiebetuigingen die we mogen ontvangen. Voor hen die hun 
vakantie al achter de rug hebben, hopelijk hebben jullie er toch van 
kunnen genieten. En voor diegenen voor wie het nog moeten 
komen, we wensen jullie heerlijke deugddoende en ontspannende 
dagen.

De redactie

Ombudsdienst 

In Huis in de Stad vzw hechten we veel belang aan “klachten” van 
cliënten en/of hun netwerk. Kleine of grotere ongenoegens, dingen 
die soms fout lopen,… Het zijn dingen waaruit we kunnen leren en 
als een kans zien om nog beter proberen te werken.  Het is de 
bedoeling om in de eerste plaats deze zaken te bespreken met de 
begeleiders of trajectbegeleiders.  Vaak kan er zo al een oplossing 
worden geboden.

Maar soms is dat niet voldoende of kunnen deze mensen geen 
oplossing bieden. Daarom hebben we ook een Ombudsdienst. 
Etienne Christens is de ombudsman in Huis in de Stad vzw. 
Wanneer hij melding krijgt van een klacht gaat hij die registreren, 
onderzoeken en de behandeling ervan aan iemand toewijzen.  Hij 
volgt op dat de klacht op een redelijke termijn behandeld wordt en 
kan afgesloten worden tot tevredenheid van iedereen. De ombuds-
dienst werkt ook nauw samen met de mensen van de gebruikers-
raad. Voor meer informatie over de ombudsdienst kunt u terecht bij 
etienne.christens@huisindestad.be of telefonisch op nummer 
016/80 46 56.

Mona Corona

Om heel het Corona-gebeuren en alle veranderingen wat beter te 
kunnen uitleggen aan onze bewoners, werd in Huis in de Stad 
‘Mona Corona’ tot leven geroepen. Mona vertelde wat ‘Covid-19’ 
eigenlijk betekent, hoe we het kunnen overdragen en waarom we 
even alle deuren moesten sluiten. Nu we stilaan terug het ‘nieuwe’ 
normale leven hervatten willen we onze bewoners ervan bewust 
maken dat het erg belangrijk blijft om bepaalde maatregelen na te 
leven. Afstand houden, een mondmasker dragen en je handen 
regelmatig wassen en ontsmetten: het is onze realiteit geworden. 

Om uit te leggen waarom werd Mona opnieuw ingeschakeld. Jullie 
kunnen het verhaal bekijken via de website van Huis in de Stad! 
https://www.huisindestad.be/nieuwsberichten

Kaat Timmers
Agoog

Activiteitenkalender

Omwille van de Coronacrisis waren alle activiteiten 
tijdelijk stopgezet. Momenteel zijn we terug geleide-
lijk aan het opstarten met de “normale” werking, en 
dus ook met sommige activiteiten. De planning is 
echter nog zeer afhankelijk van het verloop van de 
crisis en maatregelen die hieromtrent genomen of 
opgelegd worden. Wij kunnen dus nog geen vaste 
activiteitenkalender aanbieden.



Solidariteit in tijden van Coronacrisis

Dat mensen in tijden van crisis het hart op de juiste 
plaats dragen hebben we, Huis in de Stad vzw, de 
afgelopen maanden kunnen ondervinden.  Leden van 
Lions Club Tienen boden warme ondersteuning aan de 
bewoners van Huis in de Stad vzw om hen door deze 
moeilijke tijd, zonder bezoek, uitstapjes, activiteiten, … 
heen te helpen. Weken na elkaar zorgden ze elke 
zondag voor lekkere taarten en met Pasen 
kregen de bewoners een lekker en uitgebreid ontbijt 
aangeboden.  Iedere bewoner kreeg van hen ook een 
geïndividualiseerde wenskaart, wat zeker hielp om de 
moed er in te houden. Het terrasoptreden van zanger-
accordeonist Jonas Van Esch, mogelijk gemaakt door 
sponsoring vanwege Lions Club Tienen, werd zeer 
gesmaakt.

Ook vele vrijwilligers toonden hun solidariteit.  Huis in 
de Stad vzw kreeg zeer veel steunbetuigingen en 
daadwerkelijke hulp, ook naar beschermingsmiddelen 
toe. En de ondersteuning van en samenwerking 
met het stadsbestuur van Tienen verdient zeker een 
vermelding. Dat Tienen bekend staat als een stad met 
een hart voor mensen met een beperking werd tijdens 
deze coronatijd absoluut bevestigd.

De directie en medewerkers van Huis in de Stad vzw 
en vooral alle bewoners, willen graag de talloze 
vrijwilligers en sympathisanten, het stadbestuur van 
Tienen, de leden van Lions Club Tienen,… heel hard 
bedanken voor de materiële maar vooral ook morele 
steun die zij mochten ontvangen tijdens deze moeilijke 
periode.  

Heropstart dagbesteding

Op 2 juni was het zover: eindelijk ging ons dagcentrum terug open. Met 
wat minder deelnemers dan gewoonlijk, maar daarom niet minder 
sfeer! We kunnen zeggen dat iedereen héél blij was om terug te zijn. 
Uiteraard worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen en draagt 
iedereen plichtsbewust een mondmasker, zitten we ver genoeg uit 
mekaar en laten we de knuffels nog even achterwege. De wasserij kan 
inmiddels terug rekenen op helpende handen!

Het leven op de boerderijen kwam stilaan ook terug op gang. In kleine 
groepjes gaan de bewoners van Huis in de Stad vzw hun handen 
uitsteken in de tuin en tussen de dieren. De kersen werden geplukt, het 
hout gekliefd, er worden terug soepgroenten gesneden, de schapenstal 
wordt uitgemest en de konijntjes krijgen weer veel liefde. 

Kaat Timmers
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Hoe behouden we de verbinding in coronatijden?

Het is van 17 maart geleden dat de eerste coronamaatregelingen in 
voege gingen. Verbinding houden met cliënten die thuis verblijven en 
hun familie is een grote uitdaging. We blijven niet bij de pakken zitten en 
houden op verschillende manieren contact:

9 Veelvuldig krijgen familieleden een telefoontje van de traject
begeleiders en begeleiding. We willen graag weten hoe het met hen 
gaat en vertellen hoe het in Huis in de Stad vzw loopt.

9 Regelmatig kregen familieleden brieven/e-mails met de laatste 
stand van zaken in Huis in de Stad vzw.

9 Er werd een netwerk via Skype uitgewerkt, want beeld bij de 
klank maakt het toch net iets aangenamer praten. 

9 Er wordt ook gebruik gemaakt van WhatsApp of Facebook-
Messenger.

9 Bezoeken worden mogelijk gemaakt via een bezoekersruimte, 
een wandeling, een terrasbezoekje…

9 Onze Facebookpagina wordt nog meer tot leven gebracht met 
foto’s en filmpjes zodat jullie kunnen zien hoe het met ons gaat.

En wij de trajectbegeleiders? Ook wij werden net zoals de andere 
medewerkers nog beter in overleggen van op afstand. Hoewel we toch 
ook héél blij zijn dat we stilaan iedereen terug kunnen zien zonder een 
schermpje er tussen. Maar zoals altijd geldt ook nu: “Samen meer? 
Meer samen!”

De trajectbegeleiders
Kristel, Karolien, Mara, Kirsten

Hanne en Bruno laten de lockdown niet 
aan hun hartje komen.


