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Wonen, werken, ontspannen … leven in Mivalti: onze dagdagelijkse inzet voor “onze gasten”!

Wat brengt de toekomst?
We werken verder aan een groeiend Mivalti in een post-corona tijdperk. Al onze beslissingen worden genomen in het belang van onze gasten en hun netwerk. Infrastructuur is meer dan

ooit een prioritair item. In de voorbije jaren is er door medewerkers en de raad van bestuur veel nagedacht over een betere infrastructuur voor onze gasten en de medewerkers. We

kunnen nu al vertellen dat we in 2021 echt werk maken van de realisatie van een aantal projecten. De belevingstuin achteraan Gruuthusestraat 36 is volop in aanleg. Het gebouw

“Overdam”, eveneens op het domein van onze hoofdzetel, zal plaats maken voor een volledige nieuwbouw waar 14 van onze gasten een nieuw, aangenaam en comfortabel onderkomen

zullen krijgen. Deze werken starten in principe eind 2021 op. Ons “Huis 15A” in Meulebeke biedt momenteel een mooi onderkomen voor 10 van onze gasten. De huidige infrastructuur

zullen we vervolledigen door een aanbouw te realiseren waarin aangename leefruimtes, een keuken en rustige ruimtes ondergebracht zullen worden. 

Tevens zal de tuin onder handen genomen worden. Ook met deze werken willen we nog eind 2021 starten! 

Samen met gemotiveerde medewerkers en de nieuwe directeur die we momenteel zoeken, gaan we vol vertrouwen de vele uitdagingen 

aan die voor ons liggen. 

Kwaliteitsvolle ondersteuning is onze drijfveer.

Welkom
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Alain Nauwelaerts

Directeur ad interim

Tegen alle verwachtingen in werd 2020 een moeilijk en eigenaardig jaar, getekend door veel ongewilde neveneffecten als gevolg van de Coronapandemie. Niemand kon de impact

hiervan inschatten. Tot op vandaag voelen we de beperkingen nazinderen voor de werking binnen Mivalti. Gelukkig hebben we creatieve medewerkers die binnen de regels van

Corona optimale oplossingen zoeken en vinden. Ook in 2020 werd de samenwerking tussen de directeur en Mivalti stopgezet. Dit alles maakt dat we voor zeer grote uitdagingen

stonden. Maar 2020 heeft natuurlijk ook heel wat moois gebracht. Er werd een grote aanzet gemaakt naar een schitterende toekomst voor Mivalti. Leidinggevenden, evenals alle

medewerkers, engageren zich om van Mivalti de geschikte thuis te maken voor de vele mensen die beroep doen op onze expertise. Maar niet alleen voor het leven in een aangename en

warme thuisomgeving zet Mivalti zich in, ook streven we naar zinvolle dagactiviteiten op maat van diegenen die bij ons aankloppen met een ondersteuningsvraag. We zetten niet alleen

in op uitdagende werkactiviteiten. Ook de ontspanningsmogelijkheden van onze gasten worden in dialoog met hen en hun netwerk verder verkend en gerealiseerd. De medewerkers

van Mivalti hebben via hun vertegenwoordigers, samen met de Raad van Bestuur, de directie en het managementteam, zich geëngageerd om alle uitdagingen aan te gaan vanuit een

ONS instelling!



Mivalti werd in 2020 maar liefst 44 jaar. Want de vzw zag

officieel het levenslicht op 26 mei 1976. “Pas in 1980

maakten de eerste gasten hun opwachting, vandaar het

jubileum”. Bij Mivalti vieren we onze verjaardag telkens in

maart. Maar in 2020 lonkte een schrikkeldag op zaterdag

29 februari, een datum die we niet konden laten liggen

om onze verjaardag te vieren met een groot feest.

RobijnRood de inclusieve modeshow van Mivalti werd

geboren. Onder leiding van Diek Pothoven werd de

modeshow gerealiseerd. Professionele modellen

flaneerden er samen met onze gasten over de catwalk.

RobijnRood

januari - februari 2020 04

Daarnaast pakte onze eigen muziek- en dansgroep uit met een warm optreden in

samenwerking met dansgroep Folle et Fou en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord.

Als kers op de taart kwam Christoff optreden. De start van zijn carrière situeerde zich dankzij

manager Bert Berteloot – zoon van Mivalti-stichter Roland Berteloot – bij de familie- en

zomerfeesten van Mivalti. 



Het voorbije coronajaar trof de woon- zorgcentra ongemeen hard. Het Covid-19 virus zorgde

voor een plotse verandering binnen onze werking. De 1,5m afstandsregel en het niet meer

mogen knuffelen was bikkelhard voor onze gasten. De bubbelwerking werd opgestart.

Familie en vrienden konden onze bewoners online ontmoeten. Tijdens deze kwetsbare

periode bleven we met z'n allen in Mivalti verder inzetten op een veilige en amusante thuis! 

Lockdown 

Mivalti startte in maart met het intensief testen

van haar gasten en medewerkers. Een manier

om het virus scherper in het vizier te krijgen.

Corona

ONTSMETTEN

Om de verspreiding van het Covid-19

virus tegen te gaan zetten we maximaal

in op hygiëne en bescherming

maart - december 2020
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Ondanks de uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt, zagen we

veel solidariteitsacties en een toename van het aantal vrijwilligers over de

hele wereld. Solidariteit en verbondenheid kwamen tevoorschijn door de

vele helpende handen en warme initiatieven. Ook in Mivalti konden we op

heel wat steun rekenen.

Helpende handen

maart - december 2020 06

Vele vrijwilligers en gasten staken de handen uit de mouwen en gingen aan het naaien van

mondmaskers. Ze werkten zowel van in hun eigen kot als in gezamenlijke naaiateliers. We zijn

de vele vrijwilligers dankbaar voor de massale hoeveelheid mondmaskers die onze

organisatie ontving!  #dank-jullie-wel

https://unric.org/nl/covid-19-vrijwilligers-onze-alledaagse-helden/


Wat hadden we er veel zin in! Met z’n allen richting de "Specials", om ook in 2020 verder

te bouwen aan onze sportieve herinneringen. Maar door corona volgden we het

ditmaal vanuit ons kot. 

De Virtual Games 2020 kwamen er als alternatief voor de afgelaste Nationale Spelen,

normaal gezien het hoogtepunt van het jaar voor vele atleten. Special Olympics

Belgium (SOB) organiseerde twee dagen lang de Virtual Games 2020: 10 uitdagingen

verdeeld over 5 sportdisciplines (zwemmen, atletiek, voetbal, fietsen en raketsporten). 

 Ook onze Mivalti-atleten zetten zich ongelooflijk hard in om ook van deze editie - een

top editie te maken!

Special OLYMPICS
VIRTUAL

juni 2020 07



Installatie nieuwe lift 
Op 16 juni waren er grote werken aan het hoofdgebouw in de

Gruuthusestraat.  Huis 1 kreeg een nieuwe lift geïnstalleerd. 

januari - december 2020 08

In mei startten de renovatiewerken aan het Hooghuis. Het gebouw werd volledig vernieuwd

en ingericht op maat van onze gasten. De diensten vorming, multimedia, redactie en dans

nemen er hun intrek. Daarnaast werd er ook een ruime vergaderruimte voorzien. 

Een nieuw kleedje voor
het Hooghuis



In 2019 kocht Mivalti de assistentiewoningen over van het toenmalige

dienstencentrum Ter Deeve. In juni 2020 startten de opfriswerken. In juli en

augustus volgde de inrichting. Op 31 augustus was het zover! Mivalti opende de

deuren van haar nieuwe woning, Huis 15A, in Meulebeke. Deze plaats biedt een

thuis aan 9 bewoners. 

Opening huis 15A in
Meulebeke

augustus 2020 09

De gouverneur van West-Vlaanderen besliste op 29 maart 2020 om een schakelzorgcentrum voor de regio Tielt (tijdelijk verblijf voor uit

het ziekenhuis ontslagen covid-patiënten) op te richten in de nieuwe woning van Mivalti. De organisatie ging onmiddellijk van start. Deze

fase duurde 2 maanden. Uiteindelijk werd de woning nooit in gebruik genomen als een schakelzorgcentrum. 
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Nieuwe website

VORMGEVING 

Het mocht wat strakker

en moderner. 

RESPONSIVE WEBSITE

Onze website is actief te gebruiken

via de mobiele apparaten. 

VERNIEUWEN

We blijven verder bouwen 

aan onze website. 

ONZE TROEVEN

Ons aanbod te vinden 

op de homepagina. 

september 2020 10

Mivalti lanceerde een gloednieuwe website om u als

bezoeker nog sneller te kunnen helpen. Het uiterlijk

is veranderd: een overzichtelijker menu en een

modern jasje. Dus, klik gerust volop en scrol door

onze website.     www.mivalti.be



Online shopplezier 

oktober 2020 11

We hadden al een tijdje zin om met het Mivaltientje online te gaan. Een

online shop klonk ons goed in de oren. Door de plotse coronacrisis

werd dat idee al snel omgezet in realiteit. Na een periode van opstarten,

uitproberen en ontdekken gingen we online. We zijn trots op onze

online shop en zullen deze uiteraard blijvend optimaliseren. Bezoek

onze shop via www.mivalti.be/catalogus-mivaltientje



191 cliënten

Cijfers cliënten 

Onze dienstverlening bestaat uit woonondersteuning, dagbesteding en individuele begeleiding.

januari - december 2020

Buiten subsidie         3

RTH                             34

PVF                           154 
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193 cliënten

Buiten subsidie         2

RTH                             38

PVF                           153

176,75 punten

Rechtstreekse toegankelijke hulp 

RTH = erkenning 

152,54 punten

187 cliënten

Buiten subsidie         5

RTH                             34

PVF                           148

Persoonsvolgende financiering = vergunning 

5804,10

2020

5714,22

2019

2020

2020 2019

2019

2018



De corona vaccinatiecampagne startte op

15/02. Op  18/03 kregen de bewoners en

personeel hun tweede vaccin toegediend.

Gasten van het dagcentrum kwamen

intussen ook volledig aan de beurt. We

bereiken een vaccinatiegraad 96% bij onze

gasten en 91% bij het personeel. 

In afwachting is er natuurlijk nog 2021, een jaar

waarin we de door de coronacrisis opgelopen

achterstand zullen inhalen, maar ook vooruit

kijken naar de toekomst. Terug naar het nieuwe

normaal met heel wat vrijetijdsactiviteiten en

beleving.

Een blik op 2021 VACCINATIE BELEVINGSTUIN

Een gloednieuwe belevingstuin. Voor

de realisatie ervan kunnen we

rekenen op de steun van het

Europees Landbouwfonds voor

Plattelandsontwikkeling: Europa

investeert in zijn platteland. 

13januari - december 2021



FACEBOOK

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van onze

laatste nieuwtjes en bezigheden! Je doet dit door op de

pagina te klikken en op "vind ik leuk"! 

Sociale media 
188 extra facebookfans 

73,5% vrouwen / 19,6% mannen

1.907 volgers 

INSTAGRAM

januari - december 2020 14

201 extra instagramfans 

74,3% vrouwen / 25,7% mannen

239 volgers 



Contact
Mivalti vzw

Gruuthusestraat 36

8700 TIELT

051 40 52 52

www.mivalti.be

info@mivalti.be

Maatschappelijke zetel: Mivalti vzw - Gruuthusestraat 36 8700 Tielt - Ond.nr 0416.406.548 - RPR Brugge. Meer informatie op www.mivalti.be

Wens je info? 
Bezoek onze website of contacteer ons voor meer informatie.


