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Op 31 maart werd in aanwezigheid en
onder leiding van de notaris de fusie
met Blijdorp vastgelegd op een
bijzondere algemene vergadering.

Nelly Doms, onze stichtster, nam nog
even het woord met een prachtig,
emotioneel en bemoedigend woord. 
Bedankt daarvoor! 

Dit moment is voor mij emotioneel een moeilijk moment. Een bijeenkomst waar de
fusie van Eindelijk met Blijdorp zal beslecht worden. 
De kiem van Eindelijk ligt in het verdriet van ons gezin. 
Het ontkiemen van Eindelijk is begonnen met het inzicht dat mensen met een NAH
niet thuishoren in een bejaardentehuis, noch in een instelling voor mentaal beperkte
mensen, noch in de psychiatrie. 
Ik heb als het ware een kruistocht ondernomen om NAH in de aandacht te brengen,
om NAH als doelgroep te laten herkennen, om te bekomen dat Eindelijk enkel en
alleen mensen met een NAH mocht aannemen. 
Eindelijk heeft energie en geld gestoken in kennis opdoen, personeel bijscholen, de
overheid sensibiliseren en overtuigen. Instellingen van over gans het Vlaamse land
zijn bij ons komen kijken hoe we met die moeilijke doelgroep omgingen, hoe we
revalidatie therapieën toepasten in onze dagelijkse werking. 
Wij zijn de echte pioniers op gebied van NAH. Ondanks onze kleinschaligheid en dank
zij de mensen die er in geloofden, zijn er grootse dingen gepresteerd en hebben we
een mooi verhaal gecreëerd.  
Dankzij de fusie krijgt Blijdorp met Eindelijk een kenniscentrum cadeau. Ons verhaal,
het verhaal van Eindelijk wordt nu opgenomen in een groter geheel, in een groter
boek. Ik hoop dat het een nieuw hoofdstuk wordt dat uitblinkt in eigenheid, in
creativiteit, in nog beter voor de klanten met een NAH.  

WOORDJE VAN DE STICHTSTER

FUSIE MET BLIJDORP



PROEFPROJECT
CLIËNTGERICHTE FOCUSGROEPEN

Waarom?
We willen voor onze cliënten een werking waarbij we de
cliënt écht een traject op maat kunnen aanbieden en
cliëntgerichtheid kunnen vergroten. Er wordt rond de
cliënt en zijn doelstellingen constructief samengewerkt
waarbij de cliënt als 1 persoon wordt
besproken/bekeken, ongeacht de teams die hem
begeleiden.

Testfase volop aan de gang
In februari zijn de focusgroepen volop van start gegaan.
Gedurende de maand maart werd beslist om de testfase met
een maand te verlengen. Deze loopt af eind april. De voorbije
weken stonden in het teken van het uitproberen van nieuwe
samenwerkingsvormen, methodieken en therapieconcepten. 
Het ontwikkelen van een op maat gemaakt
communicatieboekje en een tool om het kiezen van een
vrijetijdactiviteit te ondersteunen zijn slechts enkele concrete
voorbeelden. Als hoogtepunt van de testfase gingen beide
focusgroepen aan de slag los van de gewone werking. 

Wat komt er nog?
Na de testperiode gaan beide focusgroepen aan de
slag om hun onderzoeksvragen op te lossen en
aanbevelingen te schrijven naar onze organisatie. Op
10 juni zullen de medewerkers van Eindelijk samen
de aanbevelingen onder de loep nemen wat een
start van nieuwigheden zal betekenen. In de
nieuwsflash van juni zullen jullie hier uitgebreid over  
geïnformeerd worden. Nadien gaan we, in
samenspraak, met de aanbevelingen aan de slag!



TURBULENTIE WAS EEN SUCCES

290 toeschouwers genoten van de
prachtige voorstelling waar met de

nodige lach en traan stil gestaan
werd bij de onzichtbare gevolgen van

NAH!

We zijn sinds begin april zeer concreet en actief aan de slag
gegaan met het opnieuw inrichten van het
dagcentrumgebouw. 
Op advies van een interieurarchitecte hebben we gekozen
voor de scandinavische stijl. Dit is door de meeste cliënten
en familieleden goed onthaald. 
Op dit moment zijn we met de concrete uitwerking bezig.
We willen immers dat ons gebouw niet alleen warmte, rust
en gezelligheid uitstraalt, maar ook 'Eindelijk' uitstraalt: de
missie visie, onze doelgroep NAH, onze kernwaarden, ons
aanbod, maar ook onze historiek krijgen een mooie plaats!

Op 23, 24 en 27 mei vinden schilderwerken plaats in het
ganse gebouw. Wie graag een dagje mee komt schilderen, is
meer dan welkom! Mail gerust naar Elke voor meer info!

INRICHTING GEBOUW



Dit fonds wordt beheerd door de stichtster van Eindelijk Nelly Doms en oud-
bestuurder Tinny De Jonghe. Zij zullen telkens, in samenspraak met het
afdelingshoofd van Eindelijk, vanuit dit fonds de financiële middelen voorzien voor de
realisatie van specifieke projecten en de aankoop van therapeutische materialen. 
Hebt u reeds een gift gedaan in 2022?
Deze giften zullen wij persoonlijk overzetten naar het fonds Vrienden van Eindelijk. Zo
kan u toch nog genieten van de voordelen van het fiscaal attest in 2022. 
Wilt u in de toekomst een gift doen naar Eindelijk?
Je kan éénmalig of maandelijks een gift schenken via het Fonds "Vrienden van
Eindelijk". Bij een bedrag hoger dan €40 per jaar krijgt u een fiscaal attest. 
U scant hiervoor de qr-code, of stort het bedrag op volgend rekeningnummer:
Koning Boudewijnstichting
BE10 0000 0000 0404
Het is van uiterst belang de gestructureerde mededeling te vermelden:
+++623/3717/10072+++

De inkomsten, verworven uit giften en fondsenwervingsacties, zal Eindelijk ook in de
toekomst nog steeds nodig hebben om de kwaliteitsvolle werking te kunnen blijven
verderzetten. 

GIFTEN VOORTAAN VIA DE KBS

In december 2020 is het financieel comité opgericht,
bestaande uit drie vertegenwoordigers van de cliënten. Dit is
een adviserend overlegovergaan betreffende financiën van
Eindelijk. Op 7 april ging een nieuw overlegmoment door.
Daar werd de jaarrekening 2021 besproken, de investeringen
die in 2022 op de planning staan, alsook de gewijzigde
methodiek rond giften met een fiscaal attest (zoals hierboven
vermeld).  Daarnaast zijn we dieper ingegaan op het
'kersverse' fondsenwervingsplan dat we aan het opstellen
zijn. Binnenkort willen we dit verder toelichten en jullie input
vragen tijdens twee momenten in juni. Wordt vervolgd dus!

FINANCIEEL COMITÉ

Enkele weken geleden vernamen we dat Blijdorp toch geen recht
meer heeft op het uitschrijven van fiscale attesten. Daarom is het
Fonds "Vrienden van Eindelijk" opgericht via de Koning
Boudewijnstichting (KBS).
De giften die aan dit fonds gestort worden, geven recht op fiscale
attest vanaf €40 per jaar.



EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN



Ook Eindelijk is erkend als aanbieder voor RTH. De plaatsen in ons dagcentrum zijn
echter beperkt. Doordat in 2021 het VAPH alle personen die in prioriteitengroep 1
zaten budgetten heeft toegekend, is het aantal RTH-ers in onze organisatie sterk
gedaald. Het aantal cliënten is echter identiek gebleven. 
Nieuwe cliënten opstarten binnen de huidige werking is niet evident, gezien dit het
aantal cliënten per dag drastisch laat stijgen. 
Als oplossing voor deze gecombineerde problematiek start Eindelijk met nieuw
aanbod: een aparte groepsondersteuning voor personen met een NAH, zonder
budget. Hierbij zal de klemtoon gelegd worden op de therapeutische ondersteuning
in een kleine groep, waarbij ook voor lotgenotencontacten mogelijk is. Deze werking
zal op een aparte locatie doorgaan, waardoor de groei in aantal cliënten niet
voelbaar is voor de cliënten en medewerkers van het dagcentrum. 
Deze werking biedt tegelijkertijd de kans om een deeloplossing aan te bieden aan
verschillende mensen op onze wachtlijst, én hen tegelijkertijd concreter te kunnen
opvolgen, ondersteunen in zoektocht naar zorg en administratieve processen.

OPSTART RTH-WERKING

Eindelijk zet nog steeds sterk in op fondsenwerving. We
willen dit echter strategischer inzetten door de opmaak
van een fondsenwervingsbeleidsplan. 
De voorbije maanden hebben we enkele mooie
schenkingen mogen ontvangen:
- Landelijke Gilde Malderen: € 1.500
- Bosmarathon: €1.200
- Garageverkoop: €500
- Kunstraad Lebbeke: €1.343
- AZ Rivierenland: €1.100
- De Warmste Week: €16.500
Hiermee kunnen we heel wat realiseren voor onze
werking! Bedankt!

FONDSENWERVING

Veel personen met een niet-aangeboren
hersenletsel beschikken (nog) niet over een
persoonsvolgend budget, waarmee ze zorg
kunnen inkopen. Zij kunnen in principe beroep
doen op gespecialiseerde en professionele
zorgorganisaties via rechtstreeks-toegankelijke
hulp (RTH). 



GARAGEVERKOOP

SAVE THE DATE

Op 27 maart vond voor het eerst in
twee jaar opnieuw de garageverkoop
plaats in Buggenhout en omstreken. In
het dagcentrum kon informatie
opgehaald worden. Onze cliënten
verkochten hun zelf gestekte planten,
zorgden voor pannenkoeken, cake,
koffie en een grote portie gezelligheid!
Dit heeft voor Eindelijk €500
opgebracht! Bedankt!

Er staan de komende maanden enkele
toffe activiteiten vast: 
- 10 mei: dagcentrum gesloten
- 23-25 mei: Cliëntenweekend DC
- 23-27 mei: Schilderwerken DC
- 26 mei: OLH Hemelvaart (DC gesloten)
- 27 mei: dagcentrum gesloten
- 6 juni: pinkstermaandag (DC gesloten)
- 16 juni: seizoenscafé
- 17 juni: Fiets je Fiets event
- 29/30 juni: Rock voor Specials
- 21 juli: Nationale Feestdag (DC
gesloten)
- 22 juli: dagcentrum gesloten

WELKOM TERUG!
Alison zal op 16 april ons team opnieuw vervoegen, met
voornamelijk actieve nachten. Evy zal op 16 mei de
draad terug opnemen. Nel tenslotte zal op 1 juni het
werk terug hervatten!


