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In memoriam

Op 16 mei 2019 verloren we Roland
Berteloot, stichtend directeur en bezieler

van Mivalti. Zijn leven, zijn Mivalti.
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Ten volle in Coronatijd presenteren we u ons
Jaarverslag 2019. Voor het eerst in een fris
jasje zowel in een papieren als een digitale
versie. Op die wijze willen we anders verbinden
met Mivalti. We brengen het voorbije jaar in
woord en beeld, in een eerste uitgave waar we
bijzonder fier op zijn. Bewust kozen we voor
veel fotomateriaal. Zo zorgen we dat ieder, met
en zonder beperking, kan genieten van alle
indrukken van het voorbije jaar. Een woord van
dank voor alle gasten en medewerkers die het
jaar vulden met belevenissen en warm
samenzijn. 2019 gaf een serieuze boost aan de
werking. De weg 'regie van het eigen leven'
sloegen we gedreven door persoonsvolgende
financiering ten volle in. Mivalti kreeg, gezien
de historische achterstand, de meer dan
gerechtvaardigde bijstelling aan personeel.  We
verkenden nieuw aanbod en nieuwe
(samen)werkingen. Een toppertje in verbinding
is het partnerschap met de stedelijke
muziekacademie van Tielt waar onder
begeleiding van een docent van de academie
ritmisch talent bij de gasten wordt ontdekt. Dit
leidt tot ontroerend muzikaal moois, door ieder

voor het eerst geproefd in onze jaarlijkse
kerstviering. Mivalti wordt gewaardeerd om haar
omwarmende aanpak. Vele sponsors en
vrijwilligers, ook de dichte buren drukken via tal
van acties en spontaan engagement hun
appreciatie en hun hart voor Mivalti uit. Soms
ongezien en totaal onverwacht de inspanning die
bedrijven en private personen voor Mivalti leveren,
stuk voor stuk ambassadeurs. Mivalti is dankzij
deze vervlechting een waar begrip in de regio.
Elke persoon met een beperking verdient
aandacht en zorg op maat, daar staat Mivalti voor.
Mivalti zit in een gestage groei, zowel qua gasten
als medewerkers. Deze twee componenten in een
sterk veranderend zorglandschap vragen een
heldere visie en bevlogen, competente
medewerkers. We willen immers in de regio
schitteren in kwaliteitsvolle ondersteuning.
Kwaliteit, fun en results worden onze speerpunten
voor de komende jaren. Met een daadkrachtig
team zijn we op pad. Rimpels zullen ongetwijfeld
onze weg bezaaien. De gasten en hun netwerk
vormen echter ons kompas. Enkel hun richting is
de enige juiste.

voorwoord
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Veel leesplezier
Regine Moreel 

2019



up!
  VORM ING

Ik vond de vorming over de dode hoek goed omdat
ik kon bijleren waar ik niet mag staan. We mochten
naar een school gaan en samen met de leerlingen
en de politie dingen bij te leren over het verkeer. 
                                       - Jurgen

Vorming Up! biedt vormingen op maat van onze cliënten.
Hier stellen de gasten zelf de onderwerpen voor! Hun
ideeën, vragen of noden zijn de basis van de vormingen Up!
Heel wat diverse onderwerpen kwamen reeds aan bod,
zoals oorlog, verkeer, ontdek de wetenschap, rouwen,
verliefd zijn, eerlijke handel, koffie, landen...

Tijdens deze vormingen gaan we ook op locatie!  We
bezochten onder andere brouwerij Van Honsebrouck in
Izegem, een geitenmelkerij, een kleuterschool, de VRT-
gebouwen in Brussel en nog veel meer. 
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Sinds 2018 ontvangt Bjoke gasten van Mivalti bij
haar thuis op haar belevingsboerderij Ferme
Yolande. Bjoke en haar man Carl kochten in 2009 de
hoeve van haar oma Yolande. De boerderij op rust is
prachtig gelegen in de omgeving van de Poelberg
met de Meikensbossen in de achtertuin. Eind 2015
startten de eerste gesprekken met Regine Moreel,
directeur van Mivalti. Zij zag onmiddellijk potentieel
in het concept van een kleinschalige dagbesteding
voor gasten van Mivalti op de hoeve.

Ferme yolande
E EN  DAGJE  
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Gezellig potje koffie en een goeie babbel

Vlijtig groeten snijden voor de gezonde lunch

De kippen, konijnen, poezen, schapen en pony's verzorgen en aandacht geven 

Een handje helpen in de moestuin, en bloemen zaaien

Smullen van het gezonde middagmaal

Stevige wandeling in de prachtige Meikensbossen

De unieke zorg van Mivalti
in Dentergem

Mivalti staat steeds open voor
vernieuwde ideeën en het plan van
Bjoke voelde meteen goed aan:
warme zorg, passend ook binnen
ons streven om in iedere
buurgemeente aanwezig te zijn. 
                   - Regine



verbouwen
 WE

Aan Huis 2-3-4 werd 1 kamer bijgebouwd. 

Het bestuur startte de onderhandelingen voor de
aankoop van Huis 40, palend aan Gruuthuse.

De tuinkamer achteraan de ateliers werd volledig
afgewerkt en ingekleed.

In afwachting van de verbouwingswerken aan het
Hooghuis werden er containers geplaatst op de
binnenkoer van het dagcentrum. De containers
bieden plaats voor de dagbestedingsgroep
'beleving'. 
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We zouden geen echte Belgen zijn als we niet met de
baksteen in de maag werden geboren. Ook in 2019 waren
enkele projecten lopende in Mivalti.

      Een overzicht:



Van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni namen meer dan 3.400
Belgische atleten deel aan de 37e editie van de Special Olympics. 17 sporters
en 6 coaches vertrokken vanuit Mivalti richting de spelen in Sint-Niklaas en
Beveren, om daar het beste van zichzelf te geven in verschillende sporten en
aangepaste disciplines! Goed getraind en in een nieuwe tenue beleefden onze
sporters een fun-tastisch weekend met heel wat medailles.

special olympics
  WE  GAVEN  HE T  BE S T E  VAN  ONSZE L F  OP  DE

Sport, 
fun 

en vele 
medailles 
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We vertegenwoordigden met

z'n allen het zwemmen,

fietsen, 

badmintonnen, 

 paardrijden en atletiek. 

Nieuwe
tenues!
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Peure rock
T ROT S  OP  DE      DE  KEER

rock voor
specials

EN  WE  G INGEN  U I T  ONS  DAK  OP

Even uw aandacht voor Peure Rock, het jaarlijkse
inclusie-festival waar muziek en vooral het genre
rock voor onze bewoners, begeleiders, en
rockliefhebbers van alle leeftijden centraal staat. Er
stonden grote namen op het podium voor onze
jubileumeditie.
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zomer
 WE  BE L E E FDEN  DE  

We heetten 500 genodigden welkom op ons
Zomerfeest. Het werd een zonnige
feestelijke dag, met als extraatje de
doortocht van de Tieltse Citytrail. Hartelijk
dank aan allen die het feest mee bezielden;
gasten en hun families, collega’s,
vrijwilligers, buren, sponsors,
sympathisanten!

ZOMERFEEST
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ZOMERCAFÉ
Genieten van zomerse
volksspelen in de tuinen
van Mivalti met tussendoor
een natje en een droogje.



Op 'Wereld Downsyndroom Dag'
overvloog Oskar, de allereerste piloot
met het Syndroom van Down, de
zogenaamde ‘Meridiaan van de
Trisomie’. Die meridiaan trekt een
rechte lijn tussen Spiere-Helkijn en
Knokke-Heist en passeert dus ook
over Tielts grondgebied.

kijker
WE  KWAMEN  I N  DE               
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Al acht jaar hebben gasten van Mivalti
activiteiten waar ze heel hard naar uitkijken. 
Elke dinsdag zie je de bewoners van Mivalti 
aan de slag in het kasteeldomein van Poeke
bij Aalter. De gemeente zette de vrijwilligers
in de bloemetjes.

Het kunstatelier van Mivalti is voortaan
officiële vestigingsplaat van de
Stedelijke Kunstacademie.  

Oskar passeerde Tielt rond elf uur, ter
hoogte van de Dentergemstraat, net
voorbij de Zuiderring. Mivalti was
present toen Oskar voorbijkwam en
net op dat moment knipten een Mivalti-
bewoner en het stadsbestuur ter
plaatse een rood lint door.



Een grote dankjewel en dikke merci aan
iedereen die Mivalti om(w)armden! Er
werden het hele jaar lang tal van mooie,
warme en sportieve acties georganiseerd.
We willen in het bijzonder iedereen die hun
steentje bijdroeg tijdens de vele prachtige
acties ongelofelijk hard bedanken! We zijn
dankbaar voor jullie inzet, steun en warmte
van het afgelopen jaar! Dankzij de
opbrengst van de vele (warme) acties
kunnen we heel wat extra’s doen binnen
onze organisatie! 

Mivalti omwarmt je en bouwt ook
dankzij jullie verder aan geluk!

omwarmd
EN  WE  WERDEN
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€16.908,82
#dankjewel



wist-je-datjes

Voor het eerst op maatvakantie naar Hopper Jeugdverblijf Het Scoutshuis in
Antwerpen. We konden genieten van een avontuurlijke stadswandeling, een
leuke dag in De Zoo Van Antwerpen, de kleurrijke buurt verkennen en zoveel
meer ... Kortom een maatvakantie om nooit meer te vergeten! 
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SCOUTSHUIS
MERKENVELD

BUURT-
VERVLECHTING

In 2019 richtten de begeleiders van huis 52 samen met de
buren uit de Stationsstraat het project Buurtvervlechting op.
Het werd meteen een succes! Voortaan staan buren en
bewoners in nauw contact.     #WijSlaanDeHandenInElkaar!



wist-je-datjes
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Elektrische fiets

Bew
egen

Gezondheid

Duurzaamheid

Bus 7 en 
Wagen 3

We breidden ons wagenpark uit met
een nieuwe Ford Transit en een
Hyundai i20! Bus 7 beschikt over een
geautomatiseerde opstaphulp. Zo
bevorderen we de toegankelijkheid.

Huis 15
Huis 15 is een huis gelegen buiten de moedersite
van Mivalti. We zijn te vinden in de Joost de ter
Beerstlaan 15 te Pittem. De begeleiding is tijdens
de weekdagen ook 's nachts aanwezig in het huis.
De troef van deze woning is de grote tuin! 

De 3 kernwoorden zorgden voor de
aankoop van de allereerste elektrische fiets
binnen onze organisatie. Het team van
inclusief kan sinds kort hun korte afstanden
op een snelle en efficiënte manier afleggen. 

uitbreiding



    ENKELE CIJFERS

Onze dienstverlening bestaat
uit woonondersteuning,
dagbesteding en individuele
begeleidingen (mobiel en
ambulant).

Buiten subsidie ondersteunt
Mivalti in proefwonen, stages
en logeren.

=  vergunning
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Mivalti streeft naar competente en bevlogen
medewerkers die gelukkig, gezond en met
goesting en een goed gevoel aan het werk
zijn.

De medewerkers

In 2019 werkten er in Mivalti 145 medewerkers 

 
2019

193 cliënten



ONZE SOCIAL MEDIA

In 2019 kregen we er 497 volgers bij! 

Bereikte
personenIn 2019 kregen we 484 likes meer! 

Vind-ik-leuks 1.460

Volgers

40%

59%
1.472

Wisten jullie al dat wij
ook terug te vinden zijn
op sociale media? Hier
posten we vaak leuke
foto's, verhalen en
nieuwtjes...
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#omwarmen


