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JVS
Eigenaars Ann en Yves, omringd door Vesta-medewerkers Elien Van
Hoorick, Jana De Wilde, Bert Van Rumst en Pieter De Bock.

Ze kunnen hun huis ook verkopen of verhuren op de private markt, maar Yves
Bocklandt en Ann Delforge uit Belsele kiezen ervoor om hun woning met
mooie tuin een waardevolle bestemming te geven. Ze verhuren het aan
zorgorganisatie Vesta, waardoor vier mensen met een beperking er vanaf
oktober een nieuwe thuis zullen vinden.
Aan het einde van de Puidreef, vlak naast het spoor, bevindt zich de woning
van Ann (55) en Yves (58). Ze zijn allebei nog actief als maatschappelijke
assistenten in de zorgsector, in Antwerpen en Lokeren. Hun drie kinderen zijn al
het huis uit, ook zij werken allemaal in de zorg. Voor hen is het huis te groot
geworden. Ze verhuizen binnenkort naar Sint-Niklaas, naar een kleiner huis.
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“We waren op zoek naar mogelijkheden om ons huis in de Puidreef een zinvolle
bestemming te geven. Het was een droom om ons ooit samen voor iets te
engageren. We hebben altijd in de hulpverlening gewerkt. We wilden iets
waardevols doen, waar we zelf ook kunnen toe bijdragen. En zo zijn we bij
Vesta beland. We hadden er meteen een heel goed gevoel bij. Bij Vesta wordt
niet in hokjes gedacht, maar aan allerlei vormen van verbinding. We kunnen
hier een warme thuis bieden aan vier mensen uit een bijzondere doelgroep.
Maar het is meer dan dat. Het is een kleinschalig woonproject met een heel
positieve uitstraling, waar ook ruimte kan zijn voor dagbesteding en voor
ontmoetingen met mensen uit de buurt.”
Het was een droom om ons ooit samen voor iets te engageren
Ann en Yves

Voor Vesta klonk dit als muziek in de oren. “Het is een heel mooie kans om
samen met Ann en Yves, de buurt en de toekomstige bewoners een lokaal
project uit te werken. Als vergunde zorgaanbieder gaan we nu op zoek naar vier
geschikte kandidaten. Wij voorzien de begeleiding vanuit Vesta en Ann en Yves
vullen aan met wat voor de bewoners een meerwaarde zou kunnen betekenen:
samen de tuin onderhouden, eens samen koken of een uitstap maken”,
vertellen Vesta-directeur Bert Van Rumst en medewerkers Elien Van Hoorick,
Jana De Wilde en Pieter De Bock.

JVS
Het huis van Ann en Yves, met een mooie tuin en zwemvijver.
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Meerwaarde
“We steunen met Vesta al sinds 1975 mensen met een beperking. En dat
gebeurt niet alleen op de gekende locaties aan Patershoek en in de
Watermolenwijk. We organiseren ondersteuning zoals mensen met een
beperking dat willen, ook thuis. We doen dat steeds samen met de familie en
met inzet van vrijwilligers of mensen uit de buurt. We vinden die kleinschalige
woonprojecten heel belangrijk voor mensen met een beperking, omdat er op
die manier een heel waardevolle link is met de samenleving. Dat is een grote
meerwaarde. We zijn fier dat we dat samen met Ann en Yves nu ook in de
Puidreef kunnen doen.”
Vanaf oktober kunnen de vier nieuwe bewoners met een beperking hun intrek
nemen in het huis in de Puidreef, met een mooie tuin en zwemvijver. Misschien
één van de mooiste voorzieningen voor mensen met een beperking? “Het is
vooral de huiselijke sfeer die van groot belang is. Het moet heel mooi worden
vanbinnen!”, aldus Ann en Yves. “En het zal misschien even tijd kosten om dat
doel te bereiken. Maar weet je, als je een tuin aanlegt, duurt het ook vijf jaar
vooraleer het een geheel is. Dat is met veel in het leven: alles heeft tijd nodig,
als je het maar durft en doet.”
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