Opening van het nieuwe
ontmoetingscentrum ’t Evenwicht
Het vormen van een basis voor rehabilitatie
voor mensen met psychosociale problemen
is de voornaamste doelstelling.

Begin oktober opende het nieuwe
ontmoetingscentrum ’t Evenwicht zijn
deuren. Het nieuwe ontmoetingscentrum is een initiatief van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods, in
samenwerking met Reymeers vzw. Met
’t Evenwicht wensen we vooral een
gezellige ontmoetingsplaats te creëren
waar volwassenen en ouderen met
psychosociale problemen elkaar kunnen
ontmoeten in een gezellige en
alcoholvrije omgeving. Het ontmoetingscentrum wil een plek zijn waar
mensen, ongeacht hun afkomst of
nationaliteit, elkaar kunnen leren
kennen, elkaar kunnen helpen en
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gerespecteerd worden in hun eigenheid.
Op deze manier hopen we een veilige
thuishaven te zijn die een uitvalsbasis
kan bieden naar de maatschappij toe.
Wat is het doel van het ontmoetingscentrum?

en ontspanning. Mensen kunnen
vrijwillig deelnemen aan een reeks van
activiteiten (kaartje leggen, quiz,
handwerk, …), vooral gericht op het
leggen van sociale contacten, op
ontspanning en vorming.
Wie is welkom in ’t Evenwicht?

De voornaamste doelstelling van het
ontmoetingscentrum is het vormen van
een basis voor rehabilitatie voor mensen
met psychosociale problemen. ’t
Evenwicht is een plaats waar mensen
kunnen binnen lopen voor een
vrijblijvend gesprek bij een koffie of
frisdrank. Het accent ligt op ontmoeting

Iedereen die nood heeft aan sociale
contacten, maar voor wie dit geen
evidentie is, is welkom. We staan open
voor diegenen bij wie het sociaal
functioneren in de maatschappij van
vandaag (tijdelijk) moeilijker gaat.
Samen met de klanten worden vrije

tijds- en vormingsactiviteiten georganiseerd. Externe partners kunnen
eveneens gebruik maken van ons
centrum. Zo gaan bijvoorbeeld de
maandelijkse bijeenkomsten van Ups &
Downs door in ons ontmoetingscentrum.
Hoe kan je ’t Evenwicht leren kennen?
Je kan zelf gewoon eens langskomen
tijdens de openingsuren van ons
ontmoetingscentrum, de sfeer
opsnuiven en ter plaatse ons activiteitenaanbod leren kennen en nagaan of er
iets voor jou tussenzit. Je kan ook samen
met een vertrouwenspersoon zoals een
familielid, vriend(in) of begeleid(st)er
langskomen. Daarnaast kan je ook
telefonisch (053 41 47 18) of via mail
(ontmoetingscentrum@reymeers.be)
een afspraak maken met ons en eerst op
een kennismakingsgesprek komen.
Veerle Vanderstraeten

Reorganisatie activiteitencentrum Sava

Met de opening van
het ontmoetingscentrum ’t Evenwicht veranderde
er het één en ander in het activiteitencentrum Sava
In het activiteitencentrum wordt de
klemtoon nu nog meer gelegd op
arbeidszorg en activering van mensen
met een langdurige en chronische
psychiatrische problematiek. Vanuit de
noden, behoeften, wensen, mogelijkheden en beperkingen van de persoon
die arbeidszorg wenst, trachten wij het
recht op arbeid te waarborgen en bij te
dragen tot het algemeen welzijn van de
cliënten. Sleutelwoorden hierbij zijn
maatwerk, begeleiding en zorg op maat,
empowerment, emancipatie en
participatie van cliënten. Sava richt zich

dus tot mensen die omwille van sociale
en/of psychische problemen de gewone
arbeidssituatie (nog) niet aankunnen
maar nood hebben aan een zinvolle
dagbesteding.
Het activiteitencentrum beschikt over
verschillende atelierwerkingen
(strijkatelier, stik- en verstelwerk,
houtatelier, atelier voor semi-industrieel
werk en een crea-atelier). Mensen uit de
regio kunnen gebruik maken van onze
diensten en producten. Zo kunnen ze
hun was laten strijken, oude meubels

laten opknappen, houten speelgoed
bestellen, …
In ons winkeltje in ’t Evenwicht bieden
we een aantal producten zoals
speelgoed, sjaals, juwelen, … aan die
onze cliënten in het activiteitencentrum
eigenhandig vervaardigd hebben.
Benieuwd? Kom gerust eens langs om
een kijkje te nemen.

Veerle Vanderstraeten

