Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw
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‘Lizette heeft een lief!’
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Voorwoord

Wat na
corona?
Wat na corona? Gaan we dan
terug naar het oude ‘normaal’ van
besparen in de sociale zekerheid
en de zorg, of gooien we het roer
om? De coronacrisis heeft heel
wat problemen blootgelegd maar
heeft ons ook duidelijk gemaakt
dat wij sociale wezens zijn. De
talrijke acties ‘#samentegencorona’ en het dagelijkse handgeklap
voor ‘de helden van de zorg’
tonen dat we solidair en zorgzaam
kunnen zijn.
Het is nu het moment om te kiezen voor een positieve verandering, voor een sociale, duurzame
en rechtvaardige samenleving.
Jean-Pierre Roos
Stafmedewerker LVPH

Bart is burgemeester van Oostende en Vlaams Parlementslid.
Stephanie is coördinator bij vzw Duinhelm, een centrum
voor begeleiding van volwassenen met een, voornamelijk
verstandelijke, beperking in de regio Middenkust.
Iets meer dan een jaar geleden heeft vzw Duinhelm de zaak
‘Lizette’ opgestart. Lizette is een soep- en lunchbar in de
Christinastraat in Oostende. De bediening is in handen van
mensen met een verstandelijke beperking, ook bijzondere
medewerkers genoemd. Vandaag heeft vzw Duinhelm een nieuwe
zaak naast Lizette opgestart, ‘Lucien’. Het vriendje van Lizette
was geboren en zo ook de slogan: ‘Lizette heeft een lief!’

Contacteer LVPH
Livornostraat 25 - 1050 Brussel
02 542 86 25 - lvph@lm.be - www.lvph-lm.be

Interview
met Bart Tommelein
en Stephanie Valcke
van vzw Duinhelm

Hier kan je gezonde salades, wraps en
soep bestellen om mee te nemen. Beide
zaken zijn complementair.
LVPH: Worden de mensen die hier
werken betaald?

LVPH: Staat hier een blije burgemeester?
Bart: Heel zeker, vooral een fiere
burgemeester. Ik ben heel trots
op de horecazaak Lizette. Het is
hartverwarmend om te zien dat mensen
met een mentale beperking zich met hart
en ziel inzetten. Nu komt daar nog eens
haar lief Lucien bij, een tweede zaak vlak
naast Lizette.
De formule voor zulke horecazaken heb
ik gezien in buitenland. Ik dacht ‘dat is
iets voor onze stad Oostende’. Ik ken de
mensen, hun begeleiders en het bestuur
van Duinhelm goed en ik had met hen
over het project gesproken. En plots
was het daar. Lizette was onmiddellijk
een groot succes. Lizette en Lucien zijn
typisch voor Oostende maar ik zou het
fijn vinden mochten andere steden deze
formule overnemen. Hoe meer mensen
met een beperking je een volwaardig
werk en sociaal leven kan geven, hoe
beter.
LVPH: Stephanie, wat maakt dat Lizette
zo succesvol is in Oostende?
Stephanie van Vzw Duinhelm:
De klanten appreciëren onze aanpak.
Wij geven mensen met een verstandelijke
beperking een zinvolle dagbesteding.
Op hun beurt geven onze bijzondere
medewerkers het beste van zichzelf en
zorgen zij voor een goede en vriendelijke
bediening.
LVPH: Wat is het verschil tussen de
zaken Lucien en Lizette?
Stephanie van Vzw Duinhelm: Bij Lizette
kun je reserveren en ter plaatse een
belegde boterham, quiche en/of soep
eten. Bij Lucien is het concept takeaway.

Stephanie van Vzw Duinhelm: Binnen
deze werkvorm krijgen de bijzondere
medewerkers jobcoaching onder de
noemer ‘begeleid werk’. Wij geven
hun een zinvolle dagbesteding en de
mogelijkheid om hun talenten te tonen
en te ontwikkelen.
LVPH: De opening van Lucien heeft heel
wat media-aandacht gekregen. Jamie
zal daar ongetwijfeld iets mee te maken
hebben?
Stephanie van Vzw Duinhelm: Lizette
was en is een succesverhaal en de actie
‘Lizette heeft een lief’ was de trigger
om de mensen hun nieuwsgierigheid
te prikkelen. Iedereen kent natuurlijk
Jaimie die deelnam aan het bekende
tv-programma met Dieter Coppens ‘Down
The Road’. Hij is samen met de andere
bijzondere medewerkers het gezicht van
Lizette en Lucien.

LVPH: Qua media-aandacht kan dit tellen.
‘Lizette heeft een lief’ en Jaimie heef ook
een lief, Sophie. Zij heeft dat officieel
bevestigd op Q-Music. Oostende lijkt wel
de bakermat van de romantiek? Dat is toch
allemaal niet toevallig?
Bart: Wij zijn een vissersvolk hé, vol passie
en romantiek (lacht).
Vzw Duinhelm is bij mij geweest om
het concept en de slogan ‘Lizette heeft
een lief’ te bespreken. Ik vond dit
een schitterend idee. De vzw was ook
heel creatief. De slogan zou in heel de
binnenstad te zien zijn. Heel Oostende
zou zich afvragen: ‘waarover gaat dat
hier?’ De campagne en de opening zijn
met enkele maanden vertraging door
corona opgestart. Dat was zeer lastig voor
de bijzondere medewerkers. Zij zaten te
popelen om te kunnen beginnen te werken
in de nieuwe zaak. Vorige week was het
zover. De opening was een knaller en we
zijn zelfs in het journaal geweest.
Het is een win-winsituatie voor iedereen.
In de eerste plaats voor de jongens en
meisjes met een verstandelijke beperking,
maar ook voor de stad Oostende en de
horeca.

LVPH: Waar is Jaimie eigenlijk?
Stephanie van Vzw Duinhelm: Jaimie is
momenteel aan het verhuizen. Hij gaat
voor het eerst zelfstandig wonen. Mooi
toch? Wij streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en ondersteunen waar nodig.
Bart: Jaimie ken ik al lang, hij is
een persoonlijke vriend en hij
voelt zich ook wel een beetje de
‘schaduwburgemeester’ (lacht).
Jaimie interviewt mij regelmatig als er
iets te doen is in onze stad. Hij is zeer
sociaal en ontwapenend. Intussen
is hij een echte ‘BV’ geworden. Hij
was zowat de casanova van dienst in
het tv-programma ‘Down The Road’.
Uiteindelijk heeft hij gekozen voor zijn
liefje Sophie. Tijdens de coronacrisis
heeft Sophie mij dikwijls een berichtje
gestuurd dat het niet kon zijn dat ze
‘hare Jaimie’ niet mocht zien. Voor
hen is die coronacrisis zeer moeilijk
geweest.

LVPH: Dat is waar maar, wat met al die
andere personen met een beperking? Zij
die al jaren op een wachtlijst staan voor
een persoonsvolgend budget?
Bart: Dat is een ongelooflijk probleem.
Iedere legislatuur wordt er meer budget
vrijgemaakt om de wachtlijsten weg te
werken en toch blijven die wachtlijsten
stijgen. Men moet de juiste prioriteiten
stellen en efficiënte keuzes maken
rond het beleid voor mensen met een
beperking. Maar natuurlijk blijft het ook
altijd een budgettaire kwestie.
Het sociale aspect mogen we ook niet uit
het oog verliezen. Ik heb een neefje met
een handicap die in een instelling verblijft.
Tijdens de coronacrisis heeft hij meer
dan twee maanden zijn ouders en familie
niet gezien. Dat is hartverscheurend. In
de toekomst moeten we meer aandacht
hebben voor deze jongeren. Ook jongeren
met psychische problemen en kinderen in
armoede mogen we niet vergeten.

LVPH: Wat wordt er in Oostende gedaan
voor mensen met een beperking?
Bart: Wij hebben een fantastische schepen
van Toegankelijkheid en Mensen met
een beperking. Naast het behoud en
restauratie van ons historisch patrimonium
zijn wij ook volop bezig met nieuwe
bouwprojecten. Onze schepen volgt dit
nauwlettend op. Zij ziet erop toe dat
bijvoorbeeld de nieuwbouwprojecten
toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking. En er is natuurlijk ook
vzw Duinhelm, die tal van mooie
projecten organiseert in Oostende, vaak in
samenwerking met het bedrijfsleven.
LVPH: Komt er binnenkort een huwelijk
met Jaimie en Sophie?
Bart: Jaimie heeft mij al verschillende
keren gevraagd of ik hem wil trouwen.
Natuurlijk wel! Al is het voor de fun. Jaimie
trouwen moet toch iets speciaals zijn. Ik
zal wel moeten opletten dat hij niet de
leiding overneemt en dat ik op den duur
getrouwd geraak met Sophie, want hij is
tenslotte de schaduwburgemeester (lacht).
LVPH: Bart en Stephanie, hartelijk dank.
Ik wens jullie nog heel veel succes!

Nieuwsflits
Hoe bepaal je de zorgzwaarte?
Zorgzwaarte is een term voor de
hoeveelheid ondersteuning of hulp
die een persoon met een handicap
nodig heeft in zijn dagelijkse leven. Die
zorgzwaarte wordt gemeten met het
zorgzwaarte-instrument (ZZI).
Via deze brochure kom je alles te weten
over wat zorgzwaarte is en hoe het
wordt bepaald, hoe het gesprek over uw
zorgzwaarte verloopt en waarvoor het
dient.
De brochure is ook in gesproken vorm op
daisy-cd te verkrijgen.
Je kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
luistertijdschriften@transkript.be en via 011 23 07 61
Verdere info:
www.vaph.be/documenten/de-zorgzwaarte-bepalen-wat-en-hoe
of scan QR-code

Gezocht: getuigen over de wachtlijst
persoonsvolgende financiering

Bekijk hier het filmpje uit het
VRT-nieuws van de opening van Lucien

https://www.facebook.
com/watch/?t=5&v=
316109002750285
of scan de QR-code
Meer info:
Lizette en Lucien: Christinastraat 77 Oostende 8400 - +32 59 44 79 96
Lizette: https://sites.google.com/
view/lizette-oostende/home
Lucien: hij is nog bezig aan zijn
website te bouwen.
Vzw Duinhelm: https://sites.google.
com/bootsea.be/duinhelm/

NOOZO (Niets Over Ons Zonder Ons)
is een samenwerking van 26 verenigingen
van personen met een handicap, waaronder ook LVPH.
Samen vormen zij de Vlaamse adviesraad handicap.
NOOZO werkt aan een advies over de wachtlijsten in persoonsvolgende
financiering. Het gaat zowel over minderjarigen op de wachtlijst voor een
persoonlijk assistentiebudget (PAB) als meerderjarigen met een vraag voor een
persoonsvolgend budget (PVB).
Sta jij op een wachtlijst voor een persoonlijk assistentiebudget of een
persoonsvolgend budget? NOOZO hoort graag wat dit voor jou betekent en gebruikt
de resultaten anoniem in haar beleidswerk.
Jouw inbreng versterkt hun beleidswerk!

Heb je interesse?
surf naar noozo.be of scan QR-code

Eerste Belgische webshop met
producten gemaakt door mensen
met een arbeidshandicap
Iedereen kent de Bol.com’s en de Zalando’s van deze wereld.
Zeker tijdens de lockdown hebben veel mensen de weg naar de
webshops leren kennen. Vandaag komt daar een nieuwe speler bij,
Handymade. Handymade is een webshop met producten gemaakt
door werknemers in (de) maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte
werkplaatsen.
Dit is een primeur in België. Deze producten zijn gemaakt door
werknemers die niet terechtkunnen in een regulier bedrijf en daarom
een job ‘op maat’ hebben in een maatwerkbedrijf. Zij maken met
liefde en passie kwaliteitsvolle en unieke producten!
Met deze webshop wil Handymade haar werknemers met al hun talenten en mogelijkheden in de kijker zetten. Alsook de
producten die zij maken. Door een product te kopen op Handymade geef je een boost aan de tewerkstellingskansen van
deze werknemers.

Neem alvast een kijkje in de webshop !
Surf naar handymade.be of scan de QR-code

Orgaandonor worden?
Vanaf 1 juli kan iedereen die orgaandonor wil worden na overlijden, dat zelf registreren via het nationale gezondheidsportaal
www.mijngezondheid.be. Je moet daar dus niet langer voor naar het gemeentehuis. Het systeem wordt ook verfijnd: je
zal eveneens kunnen bepalen wat er gebeurt met ander lichaamsmateriaal, zoals bot of bloedvaten. Tot nu toe kon je dat
onderscheid niet maken.
De wijzigingen komen er op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.
Minister De Block: “Dit is een dubbele stap vooruit voor de burger: de online registratie via www.mijngezondheid.be maakt
het eenvoudiger voor veel mensen om hun keuze om wel of geen donor te worden kenbaar te maken. Tezelfdertijd verfijnen
we de wetgeving. Je zal voor je organen en
voor je ander lichaamsmateriaal apart kunnen
beslissen wat ermee gebeurt. Tot nu toe gold
een registratie als orgaandonor automatisch ook
voor ander menselijk lichaamsmateriaal, maar
dat systeem is vandaag achterhaald. Daarom
passen we het nu aan.”
Je voorkeur registreren kan nog altijd via het
gemeentehuis, maar vanaf 1 juli komen daar
twee mogelijkheden bij: je kan vragen aan je
huisarts om je wilsverklaring te registreren of je
kan het zelf doen via www.mijngezondheid.be
scan QR-code. Om je
voorkeuren zelf in te geven,
moet je je eerst aanmelden,
bijvoorbeeld met je eID of
via itsme®.

