
2016 was een feestjaar grand cru voor VZW IPSO met de 
viering van veertig jaar Vzw Hand in Hand. Veertig mooie en 
boeiende jaren werden gevierd!  Het jaar 2017 werd 
minstens even feestelijk. 
De nieuwjaarsreceptie in een nieuw jasje met vooral een 
grote dank u naar medewerkers, bezoekers, bewoners, 
personeel en raad van bestuur. Onze ‘tuin’ bloeide en 
groeide. De ‘keukenwerking’ zorgt op een professionele 
manier dagelijks voor meer dan 25 maaltijden. De ‘Wipplank’ 
stak een versnelling hoger dankzij de nieuwe werkruimte en 
restaureert nu zelfs caravans. 
Het dagactiviteitencentrum evolueert, samen met personeel 
en bezoekers, richting een plek waar men zijn krachten kan 
inzetten, ontdekken, waar mislukken mag, maar heel veel 
lukt. 
Herstel – en krachtgericht werken staat centraal binnen de 
werking van het team beschut wonen. Samen met de 
bewoners gaan zij op een mooie manier aan de slag om de 
weg in het leven opnieuw te vinden. Een werk waar in de 
toekomst heel wat uitdagingen op het pad liggen, zowel 
individueel met de bewoners, in een wijzigende doelgroep als 
in het beleidskader dat de Vlaamse Overheid voor beschut 
wonen ontwikkeld. Een laatste woord van dank aan allen die 
zich in de achtergrond, elke dag, inzetten voor onze werking. 
Ook in 2017 werd heel wat sponsoring en evenementen 
gerealiseerd en georganiseerd om de werking te steunen. Dit 
is een steun die onontbeerlijk is en waar we ontzettend 
dankbaar voor zijn. 
Van den Steen Jochen
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VZW IPSO ondersteund via haar 
deelwerkingen mensen met 
psychosociale moeilijkheden:
‘Dagactiviteitencentrum de Moester’ 
is gelegen op een groen domein te  
Sint – Denijs – Westrem. Er is  een 
werking met een laagdrempelig 
aanbod rond ontmoeting en vrij tijd,  
waarin iedereen op zijn of haar tempo 
aanwezig kan zijn en initiatief en 
verantwoordelijkheid kan opnemen. 
Anderzijds is er een component arbeid 
waarbinnen mensen in verschillende 
tewerkstellingsstatuten komen werken 
in onze ateliers. Deze ateliers zijn zeer 
divers, namelijk keukenwerking, 
schrijnwerkerij en tuinwerk. We 
bereiken +/- 40 bezoekers per dag.  
Voor het ‘Initiatief Beschut Wonen’      
( 21 bewoners + nazorg) beschikken 
we over woningen gelegen in Gent 
centrum en op het domein van DAC 
De Moester. Dit zijn groepswoningen 
waar meerdere mensen samen 
wonen. Er wordt ook nazorg voorzien 
voor mensen die opnieuw individueel 
wonen. De herstelgerichte benadering 
staat hier centraal. Samen met de 
bewoners gaat men aan de slag op 
verschillende levensdomeinen. 
‘Aanloophuis Poco Loco’ en 
‘Buurthuis de Blijde Inkom’ zijn 
initiatieven in samenwerking met o.a. 
stad Gent en andere GGZ partners. 
Hier bieden we  in de stad 
laagdrempelige ontmoeting en vrije 
tijd activiteiten aan. 

Initiatief Beschut Wonen: in 2017…
• De begeleidingsplannen werden meer afgestemd op 

herstel wat betekende dat dit meer orde en 
duidelijkheid bracht en alles meer persoonlijk werd.  

• Bovendien kon je aan de herstelacademie 
verschillende interessante cursussen volgen voor een 
kleine prijs. 

• Het onthaal verhuisde van de Brugsesteenweg naar 
het buurtcentrum van de Linnenstraat wat een hele 
verbetering is. De enige moeilijkheid is dat we iets 
verder moeten stappen. 

• Ramses, het poezenicoon van de Peerstraat  is 
overleden. Ook Poeske van de Geitstraat  was lange 
tijd ziek en overleed. Vooral ‘s avonds en ‘s morgens 
zorgden ze voor veel ambiance en een lieve knuffel. 

Ruthie, bewoonster



De Wipplank
In het jaar 2017 hebben we de laatste fase 
van de uitbreiding kunnen realiseren. Het 
schildersatelier is een feit en is 
ondertussen al goed in gebruik.
Het schilderen, beitsen, vernissen en oliën 
kan nu in een stofvrije professionele 
omgeving verwezenlijkt  worden. Er 
kunnen nu ook medewerkers opgeleid 
worden met een expliciete vraag rond 
afwerken van meubelen en andere 
schilderwerken.
Dit heeft als gevolg dat er nu meer ruimte 
is in De Wipplank zelf. Het atelier staat niet 
meer vol met af te werken meubels en dit 
zorgt voor een aangenamere 
werkomgeving. 

Aanloophuis Poco Loco
Activering heeft in 2017 nog steeds  als 
algemene opdracht om psychisch 
kwetsbare mensen te ondersteunen in hun 
zoektocht naar tewerkstelling, vorming, 
vrijwilligerswerk, vrijetijdsbesteding en 
ontmoeting. Vanuit Poco Loco wordt er 
sterk ingezet op het luik vrijwilligerswerk, 
vrijetijdsbesteding en ontmoeting. 

D’N Hof
In 2017…
• Brachten we de geitjes wat dichter bij de Moester. 

Dit met de bedoeling om de verzorging van de 
dieren te vergemakkelijken en de bereikbaarheid 
voor onze bezoekers te verbeteren. 

• Kwam er een nieuw Buckfast bijenvolk in de 
duiventil van d’n Hof wonen. Ze gingen goed 
bevoorraad de winter in. 

• Plantten we een nieuwe hoogstamboomgaard op 
de weide die regelmatig wordt begraasd door de 
schapen van Natuurpunt. Het is natuurlijk nog 
enkele jaren wachten op de appels van enkele 
lokale oude rassen.

• Startten we voorzichtig met de opkweek en 
verkoop van ‘eerlijke bloemen’ oftewel lokaal en 
duurzaam geteelde bloemen, voorlopig zonder 
bio-label… Dit in onze zoektocht naar een fijne 
koerswijziging in d’n Hof.In de Moester werk ik af 

en toe in de tuin en ik vind 
het zalig om in de natuur 
bezig te zijn

De Keuken
2017 was voor de keukenwerking van de Moester
een jaar waarin er veel werd nagedacht, overlegd, 
gepland, geëxperimenteerd en uiteindelijk beslist 
over hoe de toekomst van de keuken er idealiter kan 
uitzien.
De belangrijkste doelen hierbij zijn:
• Een duidelijkere afbakening van de keuken als AZ-

atelier, los van de DAC-werking.
• Professionalisering van de begeleiding van de 

keukenmedewerkers.
• Stappen vooruit zetten op vlak van hygiëne en 

veiligheid.
• Planmatiger en meer gestructureerd werken.
• Inzetten op participatie.

QR code uitgebreid 
jaarverslag of  via de 
volgende link: klik 
hier

https://drive.google.com/drive/folders/1uK1L7AF_dHkGEp2IcBrlzZDOAQFmmXbm?usp=sharing

