Luifel verbetert levenskwaliteit in Ter Heide
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Genk - Dat een luifel helpt om de kwaliteit van het samen leven in een leefgroep te
verbeteren, weet men bij Ter Heide maar al te goed. Het initiatief van Rotary Genk-Noord om
zo'n luifel aan te brengen bij de leefgroep Linde valt dan ook in goede aarde.
Enkele leden van Rotary Genk-Noord zijn ook vrijwilliger bij Ter Heide. Zij zien dan ook
goed waar er verbeteringen mogelijk zijn. Zo is het in sommige leefgroepen niet altijd
eenvoudig om samen te leven, zeker bij langdurig minder goed weer. Zo'n leefgroep bestaat
uit 8 tot 10 bewoners met een verstandelijke beperking, maar vaak ook met een emotionele en
gedragsproblematiek. Door een terrasoverkapping aan te brengen, kunnen de bewoners zich
ook in open lucht ontspannen en wordt de druk verminderd die ontstaat als alle bewoners
binnen in de woning zijn. Daardoor wordt het voor iedereen aangenamer en leefbaarder.
Bij het begin van het nieuwe werkjaar besliste de club - in nauw overleg met de directie - om
een luifel aan te brengen aan het huis van een van de leefgroepen van Ter Heide in Zonhoven.
Onder deze luifel kan ook een schommel of een hangmat opgehangen worden zodat het
gebruik van het terras effectief gestimuleerd wordt. Voorzitter van de club Bernard
Vanhaesebroeck en verantwoordelijke van de Foundation, Rita Verrando bespraken dit met

Hilde Kubben van Ter Heide. Een bestek werd opgemaakt en de materialen besteld. Tevens
vroeg en kreeg de club een bijkomende subsidie van het Rotary International.
De clubleden gingen op bezoek bij Ter Heide in Boxbergheide en maakten kennis met de
globale werking van deze vereniging die professionele ondersteuning biedt aan kinderen en
volwassenen met een verstandelijke en/of bijkomende beperking. Tijdens deze bijeenkomst
werden ook de nodige werkafspraken gemaakt voor de bouw van de luifel die gepland is na
de winter zodat de bewoners van het huis Linde vanaf volgend voorjaar kunnen genieten van
een mooie nieuwe buitenruimte aan hun woning.

