
DAG VAN DE ZORG 
IN DOMINIEK SAVIO
PROGRAMMA 2023

dominiek-savio.be



INHOUDSTAFEL

Welkom     3

Over Dominiek Savio       

• Wie zijn we?    4

• Wat doen we?    5

• Enkele cijfers en weetjes   7

Programma Dag van de Zorg

• Parcours • stap voor stap   8

Jobs met een hart    18

COLOFON

Programmaboekje Dag van de Zorg • Editie 2023

Verantwoordelijke uitgever: Kaat Delrue • Koolskampstraat 24 • 8830 Hooglede-Gits 

Info: communicatie@dominiek-savio.be • www.dominiek-savio.be



3

WELKOM !

Vandaag ben jij onze gast

Wij openen graag de deuren voor jou. 

• Neem dit programmaboekje en het grondplan en leg het parcours 
op eigen houtje af. 

• Of laat je gidsen door één van onze collega’s. Om het half uur 
start er een groep in de ontmoetingsruimte van Talentier, aan het 
onthaal Dag van de Zorg.

• Voor de kids is er een wedstrijd in de vorm van een zoektocht. 
Vraag het opdrachtenblaadje aan het onthaal.  
Aan het einde van het parcours is er grime en animatie.

• Wil je meer weten over een job als medewerker, vrijwilliger,  
stagiair of jobstudent?  Bezoek onze Wall of Jobs.

Aarzel niet om in gesprek te gaan met één van onze medewerkers. 
Wij beantwoorden met plezier je vragen!

Geniet van een aangename, leerrijke wandeling en aan het einde een 
natje of een droogje aan één van de foodtrucks.

ALS 
RAKEN 
VERBINDEN 
WORDT, 
VOLGT 
DELEN 
VANZELF



4

WIE ZIJN WE ?

Al 65 jaar bieden wij zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking. Onze focus ligt op mensen met een 
(neuro-)motorische beperking of een niet-aangeboren hersenletsel, 
maar als we door individuele verhalen uitgenodigd worden om ook 
expertise rond andere doelgroepen te ontwikkelen, gaan we deze 
uitdaging aan.

Onze kijk op mensen

Bij Dominiek Savio zoeken we samen met mensen met een  
beperking naar hun eigen PERSPECTIEF in het leven. Je dromen een 
kans geven, daar gaan we samen voor.  We kijken verder dan wat 
we op het eerste gezicht zien. We graven dieper naar je wensen en 
verkennen samen de weg. 

Jij blijft de regisseur van je leven. Wij helpen je leven KRUIDEN. Als 
we tegen de stroom in moeten gaan om een optimaal traject uit te 
tekenen, dan doen we dat. Maar we zijn ook eerlijk over onze  
mogelijkheden. 

We zijn vooruitstrevend en creatief. Zetten onze EXPERTISE in.  
We ontwikkelen innovatieve technologieën en duurzame oplossingen, 
die je kansen bieden. We houden daarbij rekening met jouw eigenheid.  
Jouw verhaal staat centraal.

Onze meerwaarde is het totale plaatje. Medewerkers, personen met 
een beperking en familie werken samen. Wat ons bindt, is de  
solidariteit en BETROKKENHEID. Ook ons gedifferentieerde aanbod 
verbindt en biedt mogelijkheden. 

Kennis en kunde zijn van onschatbare waarde voor iedereen,  
ongeacht het traject dat je bij ons volgt. De warmte en affectie die we 
delen, maken je VEERKRACHTIG. En daar zijn we trots op. Trots op 
wie jij bent.

• • • OVER DOMINIEK SAVIO • • •
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KINDEREN & JONGEREN
0-21 jaar

OP ONZE SITE IN GITS
Onderwijs
Basisonderwijs Type 4
• Kleuter & lager

Secundair Onderwijs Type 4
• Opleidingsvorm 1, 2 & 4

Zorg
Multifunctioneel Centrum
• Dagopvang 

• Leefgroepenwerking
• Therapie
• Medisch-verpleegkundige 

zorg
• Verblijf
• Vakantie- en weekendwerking

Centrum Consult
• Testing & advies rond hulp-

middelen voor communicatie, 
ergonomie, mobiliteit, dagelijkse 
activiteiten ...

Inclusieve kinderopvang  
‘t Stationnetje
• Groepsopvang voor kinderen 

met en zonder beperking

IN DE EIGEN OMGEVING
Onderwijs
Leersteun Type 4
• Ondersteuning in het gewoon 

onderwijs
• Kleuter, lager & secundair

Lager onderwijs Type 4
• Vestigingsplaats Brugge

Zorg
‘t Spoor
• Thuisbegeleiding
• Training praktische vaardig- 

heden

PASVU
• Persoonlijke assistentie

Centrum Consult
• Testing & advies rond hulp- 

middelen voor communicatie, 
ergonomie,  mobiliteit,  
omgevingsaanpassingen ...

Centrum Inclusieve Kinderopvang
• Ondersteunt opvanginitiatieven 

in zorgregio Roeselare die  
inclusief willen werken

WAT DOEN WE ?
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VOLWASSENEN
vanaf 21 jaar

OP ONZE SITES  
(GITS & RUMBEKE)

Zorg
Gedifferentieerde  
woonmogelijkheden
• Woongroep
• Studiowonen
• Tijdelijk verblijf

Dagbesteding
• Creatieve ateliers
• Productiegerichte ateliers

Beleven & Vrije tijd

Therapeutische ondersteuning
• Logopedie
• Ergotherapie
• Kinesitherapie

Medisch-verpleegkundige zorg

Centrum Consult
• Testing & advies rond hulp-

middelen voor communicatie, 
ergonomie, mobiliteit, dagelijkse 
activiteiten ...

IN DE EIGEN OMGEVING 

Zorg
‘t Spoor
• Begeleiding & coaching in de 

eigen wooncontext

PASVU
• Assistentie op diverse domeinen

Centrum Consult
• Testing & advies rond hulp- 

middelen voor communicatie, 
ergonomie,  mobiliteit,  
omgevingsaanpassingen ...

Inclusieve dagbesteding
• Begeleid werk
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ENKELE CIJFERS EN WEETJES

We wassen jaarlijks zo’n  
60 632 kg kledij en linnen 
in onze eigen wasserij.

Wist je dat ons dagcentrum voor volwassenen tot 
ver gekend is? Eén cliënt legt dagelijks 91 km heen 
en terug af.

75% van onze leerlingen komt niet 
naar onze school, maar krijgt 
mobiele begeleiding door ons 
Ondersteuningsteam Type 4.  
(Vanaf volgend jaar Leersteun Type 4)

9 medewerkers uit de ondersteunende diensten geven 
vrijwillig hun middagpauze op om maaltijdhulp te geven 
aan de volwassen cliënten.

334 679 km = totaal aantal kilometers 
afgelegd door onze chauffeurs in één jaar

840 = totaal aantal 
medewerkers  
in Dominiek Savio

We ondersteunen meer 
dan 2000 mensen van 
diverse leeftijden.

Cijfers uit 2021
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PARCOURS • STAP VOOR STAP

Start
    Onthaal          

 Vraag hier alle informatie over het parcours en het programma van  
 Dag van de Zorg. Kinderen kunnen hier de blaadjes opvragen voor de  
 kinderzoektocht.  Wil je liever een begeleide wandeling? Om het half  
 uur start hier een gidsbeurt met één van onze medewerkers. 

 Special Tour 1: Adremo • 13u tot 15u 
 Laura gidst je door Dominiek Savio in haar elektrische rolwagen met  
 hoofd- en voetsturing.

 Special Tour 2: CoMoveIT • 15u tot 17u
 Levi gidst je door Dominiek Savio in zijn elektrische rolwagen met  
 intelligente hoofd- en voetbesturing. Hij geeft uitleg via zijn spraak- 
 computer met oogbesturing.

530 Talentier • Het onthaal bevindt zich in Talentier.  
 Dit gebouw, geopend in 2019, maakt deel uit van ons secundair.  
 Het is een aangepaste leer- en leefomgeving voor ca. 60 leerlingen  
 met meervoudige beperkingen. Er zijn klas- en praktijklokalen,  
 therapielokalen en eet- en ontspanningsruimtes.

1      Expo hulpmiddelen
 Leer meer over verschillende hulpmiddelen die we inzetten om  
 onze cliënten en leerlingen te ondersteunen. Sinds kort maken we  
 ook zelf unieke hulpmiddelen op maat, via de 3D-printer of  
 de lasercutter.

Fijn dat je mee op pad gaat!

Volg de wegmarkering en het grondplan. We nemen je mee langs het 
parcours en vertellen je meer over onze dagelijkse werking,  
ons aanbod, onze gebouwen ...

• De blauwe bollen en speciale symbolen zijn specifiek voor vandaag.
• De gewone cijfers maken deel uit van ons routeplan. Bij sommige zullen 

we extra achtergrondinformatie vermelden.
• Heb je vragen? Aarzel niet om één van onze collega’s aan te spreken. 

• • • PROGRAMMA DAG VAN DE ZORG • • •
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2     Demo Assistieve Technologie • 10u tot 12u 
 Assistieve of ondersteunende technologie kan extra kansen creëren  
 voor personen met een beperking. 

 Via Augmented Reality ondersteunen we onze leerlingen en cliënten  
 bij het uitvoeren van complexe taken. Instructies worden aan de hand  
 van licht, tekst, video en foto’s op het werkblad geprojecteerd. 

 Vertaaltechnologie overbrugt taalbarrières bij huisbezoeken, in de  
 les of tijdens het oudercontact … 

3  Jobs met een hart • Jobontmoeting • Wall of Jobs
 Maak kennis met een brede waaier aan jobs binnen Dominiek Savio.  
 Bewonder de Wall of Jobs, luister naar de verhalen van onze mede- 
 werkers en stel hen al jouw vragen. Je kunt hier vrijblijvend je  
 gegevens achterlaten en wie weet worden we binnenkort collega’s!

4      Infomarkt             
 Eerst passeer je langs drie tafels die een beknopte samenvatting  
 willen geven over wat wij doen voor kinderen, jongeren en 
 volwassenen. 

 Vervolgens ontmoet je onze collega’s van het Basisonderwijs en het  
 Multifunctioneel Centrum Kinderen. In afwachting van onze  
 nieuwbouw hier in Gits, zijn ze gehuisvest in Roeselare. 

 Daarna verwelkomt het Bezoekerscentrum Gidts jullie op hun  
 beursstandje. Zij organiseren heel het jaar door geleide bezoeken.

 Wie meer wil weten over vrijwilligerswerk binnen Dominiek Savio,  
 kan terecht op het infopunt van de Vrijwilligersdienst.

 Tot slot is er ook de stand van GIDOS, onze G-sportclub.

 Demo rolstoeldans • 11u tot 12u
 GIDOS ondersteunt het sportaanbod vanuit het MFC. Kom en  
 bewonder onze jongste dansers!

 Demo boccia • 14u tot 16u
 Boccia is een paralympische sport die gelijkenissen vertoont met 
 petanque. Het doel van deze sport is om de lederen speelballen zo  
 dicht mogelijk bij de witte doelbal te gooien of te rollen. De belang- 
 rijkste aspecten zijn tactiek, concentratievermogen en spiercontrole.
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5  Spelotheek De Dobbelsteen • 14u tot 16u
 In Spelotheek De Dobbelsteen ontleen je spelmateriaal voor alle  
 leeftijden. Onze vrijwilligers en ergotherapeuten geven tips & tricks  
 of je kan ter plaatse iets uitproberen. Onze dienst is toegankelijk voor  
 iedereen: ouders, volwassenen, onthaalouders, opvanginitiatieven,  
 leerkrachten … Naast de klassiekers hebben we ook aangepaste  
 spelen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of mensen  
 met een beperking.

540 Peristilium • Mariasteen 
 Je loopt momenteel aan de achterzijde van het administratief  
 hoofdgebouw van maatwerkbedrijf Mariasteen. Mariasteen maakt,  
 samen met Dominiek Savio, deel uit van Groep Gidts. Onze collega’s  
 van Mariasteen zijn werkzaam in diverse sectoren: hout, metaal,  
 montage, groen, klussen, hygiënisch onderhoud, horeca ...

-> Neem de straat Ter Kerst en wandel richting de site Hoeve Ter Kerst.

6      De Lysterbesse • Woonproject
 Vandaag, tijdens Dag van de Zorg, openen we officieel dit gloednieuw  
 gebouw. De Lysterbesse is een woonvorm voor volwassen cliënten  
 die zelfstandig willen wonen, in een rustige omgeving. Het gebouw  
 bestaat uit 18 studio’s.

 Zelfstandigheid is een belangrijke factor, waarbij de bewoners onder- 
 steuning krijgen om hierin te groeien. Op de domeinen waar ze hulp  
 wensen, bekijken we samen met hen hoe we dit kunnen organiseren.

 Er is ruimte voor gemeenschappelijke momenten, al organiseren  
 bewoners hun leven voornamelijk in hun eigen studio.

 De infrastructuur van de nieuwbouw, zorgt voor een grote  
 verbetering van het wooncomfort. Het is voor velen een droom die 
 uitgekomen is. 

664 Hoeve Ter Kerst is een gerenoveerde boerderij waar mensen  
670 met en zonder beperking samenkomen; de natuur en haar dieren  
680 leren kennen. Het is een sociaal tewerkstellingsproject van maat- 
 werkbedrijf Mariasteen en een woonproject van Dominiek Savio.  
 Bezoekerscentrum Gidts heeft er zijn uitvalsbasis en burelen. Maar  
 de site is vooral gekend voor het gezellige Eetcafé Hoeve Ter Kerst.  
 Een ideale plek voor een drink, lunch of familiefeest. 
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7  Infopunt • Wonen & dagbesteding voor volwassenen
 We hebben een ruim aanbod aan mogelijkheden voor volwassenen  
 met een (neuro-)motorische beperking. Ben jij gericht op zoek naar  
 werk of (tijdelijk) wonen? Of wil je onze woonvormen verkennen en  
 ontdekken wat er allemaal te beleven valt in ons dagcentrum …? 
 Via woord en beeld kom je hierover meer te weten!

8  Demo hippotherapie • 10.30u tot 12u
 Hippotherapie: professionele hulpverlening met het paard als 
 partner. Leerlingen van Dominiek Savio werken hierbij aan fysieke en 
 sociaal-emotionele doelstellingen, zowel op als naast het paard. 
 Aan de hand van demo’s en bijhorende uitleg nemen de hippo- 
 therapeuten jullie graag mee in dit boeiend verhaal.

9  Werf site Withuys
 In september 2023 opent ons nieuwe Withuys, een warme leer- en  
 leefomgeving. Het wordt een unieke plek in Vlaanderen. Een basis- 
 school, internaat en multifunctioneel centrum maken samen deel  
 uit van één geheel. 

 Het ontwerp focust op de autonomie van de schoolkinderen, eerder  
 dan hun beperking. Er wordt zoveel mogelijk op het gelijkvloers  
 gefocust. De nieuwbouw biedt comfort en toegankelijkheid.  

 Grote binnentuinen en groen over het hele domein zorgen voor het  
 rustgevende gevoel van de natuur. De groene as van de site Hoeve  
 Ter Kerst tot aan de molen, slingert als verbindend lint doorheen de 
 buurt, en verhoogt de leefkwaliteit. 

 Overal in dit project worden ecologische, besparende materialen 
 of oplossingen gebruikt. 

 In afwachting tot het gebouw klaar is, zitten onze kleuters en lagere-  
 schoolkinderen in de Westlaan in Roeselare.

720 Je ziet in de verte Restaurant Molendries liggen, een sociaal  
 tewerkstellingsproject van Mariasteen. Je kan er in de week een  
 tweegangenlunch of een gastronomisch menu eten. Ook voor  
 feesten of rouwmaaltijden kan je hier terecht.

716 Deze wijk in Gits is vernoemd naar de ‘Onledemolen’.  
 De oorspronkelijke houten korenwindmolen zou verwoest zijn aan  
 het einde van de Eerste Wereldoorlog. 



12

-> Verlaat je de werf site Withuys, steek dan de Koolskampstraat over  
 en wandel naar het sportveld. Het parcours loopt op de looppiste,  
 richting de Waaiberg. Het sportveld behoort tot de gemeente  
 Hooglede-Gits, maar mag door Dominiek Savio worden gebruikt.

S1  Het Oordeel • Buste met Korset
 Dit kunstwerk vind je langs het paadje naar de bezoekersparking.  
 Het is een werk van Kris Vercruysse, gemaakt in 2008. Toen  
 organiseerden wij een kunstroute ‘ARTopia’, ter gelegenheid van  
 50 jaar Dominiek Savio. 

 De zes beelden verbeelden de immense schoonheid van elke mens. 
 Ondanks het ontbreken van lichaamsdelen is en blijft de mens een 
 uniek wezen dat op zoek is naar zijn bestemming. Het korset dat in  
 ieder doek het lichaam ondersteunt, is een uiting van het weder- 
 kerige aspect in hulpverlening en zorg. Inspiratiebron voor deze  
 zesdelige reeks was een kennismaking van de Roeselaarse  
 kunstenaar met de werkzaamheden in de orthopedie van Mariasteen.

920 Aan de overkant van het sportveld, naast de sporen, kan je het oud  
 stationsgebouw van Gits zien. Tot enkele jaren geleden was hier ons  
 kinderdagverblijf ‘t Stationnetje gehuisvest. Ook onze ‘Thuis- 
 begeleidingsdienst ‘t Spoor’ kent hier haar roots. Vandaag is het  
 stationsgebouw eigendom van de gemeente. Je vindt er de Fietsbieb.

840 De Waaiberg. Woon- en dagondersteuning van vzw UnieK.

-> Loop langs De Waaiberg richting het kasteeldomein.

10  ‘t Spoor on the road
 Welkom in het infobusje van ‘t Spoor, onze dienst voor mobiele en  
 ambulante begeleiding. De thuisbegeleiders en groeimedewerkers  
 van ‘t Spoor komen aan huis voor ondersteuning. Ze zijn er voor  
 ouders van kleine baby’s, kinderen, jongeren tot volwassenen met 
 een beperking. 

 Thema’s in de begeleiding variëren van vragen als, mijn kindje is  
 prematuur geboren en heeft een risico op een motorische beperking,  
 hoe kunnen we de ontwikkeling stimuleren; over welke hulpmiddelen 
 bestaan er en wat is er zinvol tot ... ik heb een niet-aangeboren  
 hersenletsel. Wat met mijn vrije tijd? Op welke ondersteuning kan ik 
 beroep doen? Hoe krijg ik mijn gezin geregeld? 
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11  Expo Bikes4All
 Bikes4all is een uitleendienst voor aangepaste fietsen. Mensen  
 met een beperking, senioren, toeristen … kunnen al dan niet  
 vergezeld van een partner 8 verschillende fietsen ontlenen.  
 Het initiatief is gestart vanuit Dominiek Savio en ondertussen zijn  
 er verschillende partners die meedoen. Vandaag zie je een  
 aantal van de deelfietsen die je kan huren. De gemeente  
 Hooglede-Gits neemt het praktische rond de reservering voor zich.

 Heb je zin om een leuke fietstocht te maken, maar kan het niet  
 met een gewone fiets? Heb je dus nood aan een aangepaste  
 deelfiets? Dan kan je terecht bij Infopunt Trimard Hooglede.  
 De prijs per ontlening bedraagt 20 euro.

S2  De Stille Bron
 Dit herdenkingsmonument werd opgericht in 2003, ter herinnering  
 aan de overleden leerlingen, cliënten en medewerkers van Dominiek 
 Savio. De grote ‘sleutel’ staat symbool voor de Griekse letter omega. 
 Dit teken staat centraal en staat voor ‘einde’ en ‘begin’.  
 (Het ‘nieuwe leven’ en ‘verder moeten gaan’).
 Elke overleden persoon krijgt een witte kei met zijn naam op.  
 De familie mag een plekje uitkiezen waar de steen zal liggen.  
 Dit kan bijvoorbeeld naast een vriend zijn. Elk jaar worden de keien 
 gepoetst. Op voorhand worden er altijd foto’s genomen, zodat elke kei 
 terug hetzelfde plaatsje krijgt.

140 Het Kasteel van Dominiek Savio is eigenlijk kasteel Mariasteen,  
 een neogotische woning gelegen op een heuvel in het parkdomein. 
 Op heden vormt het kasteel het administratief centrum van  
 Dominiek Savio. 

 Dit kasteel werd gebouwd in 1906-1907 door Baron en Barones 
 Charles Gillès de Pélichy. In 1918 bombardeerden Duitse troepen het, 
 maar na de oorlog werd het in een iets bescheidenere staat  
 heropgebouwd. Het werd een tweede keer een paar uur lang bezet 
 door de Duitsers, rond het einde van de Tweede Wereldoorlog.  
 Op 7 september 1944 werd het door de geallieerden bevrijd.

 Dominiek Savio kent zijn roots in de jaren ‘50-’60 toen hier een  
 kinesistenschool en sportschool werd gevestigd. In de kelders van 
 het kasteel ontstond maatwerkbedrijf Mariasteen. 
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 Einde kinderzoektocht
 In het kasteel, vlakbij hARTwerk, mag je jouw wedstrijdblaadje 
 afgeven. Je ontvangt een kleine attentie in de plaats.

12  Beleefwinkel hARTwerk
 Sinds kort is onze beleefwinkel gevestigd in het kasteel.  
 Beleefwinkel hARTwerk verkoopt geschenken met een knipoog.  
 In diverse creatieve ateliers gaan cliënten aan de slag vanuit hun 
 interesses en talenten. De klant gaat naar huis met een cadeau  
 waar een verhaal aan vasthangt. Neem een kijkje in onze winkel  
 en achter de schermen van onze creatieve ateliers. De beleefwinkel 
 is ook een afhaalpunt voor groente- en fruitpakketten van Biobello, 
 alsook een verdeelpunt voor Oxfam. 

->  Kom je het kasteel buiten, sla linksaf en ga om de hoek richting het  
 Neerhof. Je loopt langs de buitenzijde van Zetjebie restaurant naar 
 het Favorelplein.

154 Zetjebie is ons restaurant waar dagelijks cliënten en medewerkers 
 samen lunchen. Momenteel wordt de ruimte even ingenomen door  
 ateliers van de dagbesteding volwassenen.

160 Je komt voorbij het Neerhof, één van onze woongroepen voor  
 volwassenen met een (neuro-)motorische beperking.

175 Het Favorelplein vormt het hart van ons dagcentrum. Het plein is  
 vernoemd naar E.H. Andries Favorel, bezieler en stichter van  
 Dominiek Savio.

  13  Werk in opdracht • Samenwerking met partners
 In onze productiegerichte ateliers werken we dienstverlenend voor  
 bedrijven en organisaties. We nemen een deeltaak uit hun  
 productieproces over en geven zo betekenisvolle activiteiten aan de  
 volwassen cliënten. Op vraag van alle betrokken partijen kan de  
 opdracht ook ter plaatse uitgevoerd worden.  
 Zie jij samenwerkingsmogelijkheden? Spreek ons aan.

172 Net achter onze ateliers ligt Freinet Basisschool De Kasteeltuin.

180 Kinesitherapie volwassenen
 Bewoners krijgen hier therapie op frequente basis.
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195 Inclusieve groepsopvang ‘t Stationnetje
 In onze groepsopvang worden kleine kinderen met en zonder  
 beperking samen opgevangen. Er zijn twee verticale leefgroepen.  
 Wij zijn ook het Centrum voor Inclusieve Kinderopvang voor  
 zorgregio Roeselare. We zijn het aanspreekpunt voor alle ouders,  
 opvanginitiatieven en zorgverleners van kinderen tot en met 12 jaar,  
 die vragen hebben rond inclusieve kinderopvang.

190 De Balans is een woongroep waarbij ‘balans’ echt belangrijk is …  
 Hier huizen bewoners die nood hebben aan een prikkelarme  
 omgeving. De architectuur is hierop aangepast. Ook kunnen  
 bezoekers niet zomaar naar binnen.

 S3  Tot-leven-komende-boom 
 2011• Kunstwerk dagbesteding i.s.m. Yot vzw 
 Deze boom herinnert ons aan de kwetsbaarheid van het leven en 
 tegelijkertijd aan de kansen die er altijd zijn.

 Een ongeval, een hersenletsel, een medische aandoening ...  
 het is een verhaal dat we in Dominiek Savio helaas vaak horen.  
 Een breuk in je levenslijn. Toekomstdromen worden op slag  
 omvergegooid. Als organisatie zoeken we samen wegen die weer zin 
 kunnen geven aan het leven. We willen onze cliënten kansen geven 
 om terug ‘in zachte grond te kunnen wortelen tot nieuwe groei, naar 
 bewuster bloeien’.

 Dit proces is gesymboliseerd in een gekwetste boom, die bestaat  
 uit verschillende stukken. Onze mensen gaven uiting aan hun  
 radeloosheid, hun zoekproces en tenslotte aan de nieuwe wegen  
 die ze gevonden hebben. Met de steun van begeleiders brachten zij 
 de stukken samen, zodat groei weer mogelijk is. 

->  Loop voorbij Parking Zetjebie en sla rechtsaf naar de Boomhut.

255 De Boomhut is de officiële toegang tot De Reke, een aaneen- 
 schakeling van woongroepen voor volwassenen. Aan de voorzijde  
 liggen telkens de individuele slaapkamers, aan de achterzijde liggen 
 de gemeenschappelijke woonkamers. 

 In Dominiek Savio bieden we diverse woonoplossingen, want de  
 ene houdt meer van het leven in groep. De andere legt de nadruk  
 op privacy, nog iemand wil vooral zelfstandig kunnen wonen.
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14  Pomphuys • Wonen is ook beleven • 14u tot 16u
 Heel wat bewoners verblijven 7 op 7 in Dominiek Savio. Naast een 
 gevarieerd weekprogramma, staat de begeleiding ook in voor  
 weekendactiviteiten. Er wordt themagericht en belevingsgericht  
 gewerkt. Iedereen die wil kan aansluiten: niets moet, veel kan.  
 In het Pomphuys gaat zo’n activiteit door. Kom gerust langs en stel  
 je vragen.

S4 Something has happened (binnen in de Boomhut) 
 Kunstwerk uit 2014 van Rinus Van de Velde
 Kunstbemiddeling: Pierre Muylle
 Architectuuratelier Dertien i.s.m. Herman Markey

 Onverwacht Gegeven (aan de buitenzijde van de Boomhut) 
 Kunstwerk uit 2013 van Filip Bisschop, gemaakt ter ere van het 
 afscheid van voormalig gedelegeerd bestuurder E.H. Pierre Breyne.

 Er werd vertrokken van het abstracte beeld van een boom.  
 In de kruin krijgen mensen een gezicht. Het is een vibratie van een 
 plaats waar mensen samen met elkaar leven. Die vibratie gaat over 
 naar het ritme van de vleugels van de vogels.

 Het werk is gegroeid, en werd een boom met meerdere vogels.  
 De gezichten gaan over in vogels. De vogel staat dus niet enkel voor  
 de spiritualiteit, maar ook voor het symbool van ‘mensen vleugels 
 geven’, ‘mensen die kunnen opstijgen uit de zwaarte van het leven’.

->  Loop door de ‘achterdeur’ van de Boomhut naar het kasteeldomein. 

320  Vanop het kasteeldomein heb je zicht op één van de gebouwen van 
 Secundair Onderwijs Dominiek Savio. In ons secundair kunnen  
 leerlingen kiezen tussen diverse opleidingsvormen, dit naargelang 
 hun interesses en mogelijkheden. Opleidingsvorm 4 richt zich op de 
 domeinen Economie & Organisatie | Maatschappij & Welzijn

 Net zoals bij de kinderen van het basisonderwijs zijn er leerlingen die 
 elke dag met de bus naar huis gaan. Anderen verblijven hier één of 
 meerdere dagen op een rij. 

 Vanuit het multifunctioneel centrum krijgen de leerlingen onder- 
 steuning in de vorm van therapie (kine, ergo, logo, hydrotherapie ...),  
 leefgroepenwerking, medisch-verpleegkundige hulp, vakantie- en  
 weekendwerking ... volgens hun wensen en noden.
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Einde

  Einde van het parcours

 Foodtrucks & Muziekcaravan
 Geniet van een welverdiende break!  Aan de foodtrucks kan  
 je doorlopend zoetigheden, snacks en dranken verkrijgen.  
 Je betaalt rechtstreeks aan de eigenaars van de trucks.  
 De uitbaters schenken 10% van hun opbrengst aan  
 Dominiek Savio. De Jazzavan zorgt voor muzikale omlijsting.  
 Bij droog weer staat hier het springkasteel.

 Bij regenweer kan je schuilen in Passage 21, waar er tafels en 
 stoelen staan. In de Passage is ook de kinderanimatie.

 Kinderanimatie
 In Passage 21 vind je kleurplaten en kinderspelen. 

 Kindergrime • 14u tot 17u

Wil je meer weten over onze werking?
Hou je ervan om de geschiedenis in te duiken en  

bij te leren over de historiek van  
Dominiek Savio, Mariasteen en Groep Gidts?

BOEK DAN EEN BEZOEK BIJ  
BEZOEKERSCENTRUM GIDTS!

Onze professionele gidsen nemen je mee voor een rondleiding op maat. 
Zij organiseren geleide bezoeken voor alle leeftijden. 

• Bezoek hun standje op de infomarkt tijdens Dag van de Zorg
• Surf naar www.gidts.be/bezoekerscentrum

• Contacteer hen via 051 230 996 • bezoekerscentrum@gidts.be



info@dominiek-savio.be
051 230 611

JOBS.DOMINIEKSAVIO.BE

WIE ZOEKEN WIJ?
• Medewerkers

• Jobstudenten

• Vrijwilligers

• Stagiairs

IN TAL VAN FUNCTIES
• Opvoeders/begeleiders

• Leerkrachten

• Zorg- en verpleegkundigen

• Kinderverzorgers

• Kinesitherapeuten,  
ergotherapeuten, logopedisten

• Poetshulp

• Keukenmedewerkers

• Maatschappelijk werkers

• Orthoagogen/orthopedagogen

• Logistieke en technische functies

CHECK ONZE VACATURES !

JOBS MET EEN HART

Een warm hart voor mensen? Kies dan voor een job bij ons!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s in diverse 
functies.



VOLG ONS OP DE SOCIALS !

Facebook LinkedIn



BEDANKT  
VOOR 
JOUW  
BEZOEK !

SAMEN KANSEN CREËREN
W W W. IKS TEUND OMINIEKS AVIO. BE

Word vrijwilliger, organiseer een actie of doe een gift !

Dominiek Savio vzw •  BE22 4640 1126 1147 • Mededeling: GIFT


