
Jaarverslag Sociale Dienst 2014

De Sociale Dienst van de Koninklijke 
Vereniging voor Joodse Weldadigheid 
was een deelwerking van CAW De 
Mare VZW dat nu sinds 1 januari 2014 
is overgegaan naar CAW Antwerpen. 
Het biedt informatie, advies, bemid-
deling en actieve begeleiding aan de 
Joodse Gemeenschap in Vlaanderen en 
het Vlaams gedeelte van Brussel. De So-
ciale Dienst bevindt zich op de gelijk-
vloerse afdeling van residentie Koningin 
Astrid (de serviceflats) gelegen in de 
Nerviërsstraat 14-16, 2018 Antwerpen. 
Hier wordt, ondanks de opgelegde en 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, 
getracht laagdrempelig te werken.

In 2014 werd er hulp geboden aan 354 
verschillende mensen. De hulp die ver-
leend wordt, bevindt zich op heel wat 
verschillende domeinen zoals het finan-
ciële, administratieve, juridische en psy-
chosociale domein.   

Herstelvergoedingen in het kader van de 
Holocaust

Er is voor het sociaal Joods centrum 
een belangrijke rol weggelegd inzake 
het informeren rond herstelvergoe-
dingen in het kader van de Holocaust. 
De Centrale volgt de wijzigingen in 
de bestaande fondsen op de voet en 
kijkt ook uit naar nieuwe projecten. Op 
deze manier kunnen cliënten steeds te-
recht voor de meest recente informatie. 

Claims conference

De aanvraag voor een artikel 2 fonds 
kende in 2014 terug een lichte stijging. 
Het aantal aanvragen voor het SO fonds 
(Successor Organization) is in 2014 
exponentieel gestegen. De aanvragen 
omtrent dit fonds waren amper bij te 
houden.
De aanvragen voor het GG (German 
Government) fonds voor thuiszorg zijn 
ook met 25% gestegen. 
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De maaltijden voor de Antwerpse 
Gevangenis worden door het Joods Ge-
riatrisch Centrum bereid en ook hier-
voor neemt u best contact op met onze 
sociale dienst. 
In 2014 heeft de Centrale 3145 maal-
tijden rondgebracht.

Kwaliteitszorg  

In 2014 werkten we een aantal aspecten 
van het beleidsplan verder uit. 
We werkten aan volgende doelstellin-
gen:

- De naambekendheid van onze dienst 
vergroten. We blijven ons inzetten om 
de samenwerking met andere diensten 
te optimaliseren en zo ook onze naam-
bekendheid hoog te houden.
Belangrijk in 2014 werd een samen-
werking op touw zetten met Pleeg-
zorg Antwerpen en de tewerkstelling 
verhogen door middel van het project 
ECJCE.

-Het afsprakenbeleid en de afbakening 
van de bereikbaarheid van de hulpver-
lening naar cliënten toe is gebeurd. Wij 
hebben er echter voor gekozen om dit 
niet via schriftelijke contracten in prak-
tijk te brengen, maar eerder via mon-
delinge kennisgeving en wederzijds re-
spect. Tevens is dit afsprakenbeleid na te 
lezen in de wachtruimte en in gesprek-
bureaus, waar dit uithangt.

-Vanaf 2014 werden de leningen aan 
kleine zelfstandigen strenger opgevolgd.
 
-Verder blijven de medewerkers van 
de sociale dienst zich bijscholen. Bij-
scholing als eerste hulplijn om cliënten 
verder te begeleiden naar een juiste 
schuldbemiddelingsdienst stond dit jaar 
voorop. Het leren kennen van de deel-
werkingen van het CAW om een betere 
dienstverlening te kunnen garanderen.
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Hier verwachten we in 2015 ook een 
grote stijging van het aantal zorgbehoe-
venden die gebruik willen maken van 
onze dienst gezins- en ouderenzorg.

In 2014 ontvingen 6 Oostenrijkse Na-
zislachtoffers een vergoeding van de 
Claims Conference. Het AHSEAP-
programma (Austrian Holocaust Sur-
vivors Emergency Assistance Program) 
stelt bescheiden individuele tegemoet-
komingen ter beschikking (financiering 
van medicatie, tandheelkunde, kinesist, 
huishoudelijke hulp, …) aan personen 
die Oostenrijk op of na 11 juli 1936 
hebben verlaten omwille van politieke 
of religieuze redenen en/of slachtoffer 
waren van Nazi-vervolging. De belan-
grijkste voorwaarde om een tegemoet-
koming te krijgen van dit fonds is dat 
men de Oostenrijkse nationaliteit moet 
hebben gehad of tenminste 10 jaar in 
Oostenrijk hebben gewoond vanaf de 
dag van emigratie.  

Wat het Zwitsers Fonds betreft, werden 
er in 2014 10 betalingen uitgevoerd. 
Dit Fonds verzorgt tegemoetkomingen 
aan mensen met voornamelijk medische 
problemen. 
Voor het Hongaars Fonds werd er van-
uit Hongarije geen budget voorzien 
voor het jaar 2014. Hierdoor konden er 
geen vergoedingen worden uitbetaald. 
Het ziet er ook niet naar uit dat er in 
2015 een tegemoetkoming zal volgen.

Maaltijden 

Reeds verscheidene jaren levert de Cen-
trale koosjere maaltijden aan huis, maar 
ook aan de Antwerpse gevangenissen en 
ziekenhuizen. De bereiding en bedeling 
van deze maaltijden gebeurt door een 
externe dienst. Deze maaltijden worden 
vers bereid en warm bij de mensen aan 
huis geleverd. Dit gebeurt dagelijks, be-
halve op zaterdag. De maaltijden voor 
zaterdag worden vrijdag geleverd. Voor 
het aanvragen van deze maaltijden neemt 
u contact op met onze sociale dienst.

Dienst Gezins- en ouderenzorg

De Joodse Dienst voor Gezins- & Ou-
derenzorg verleent sinds 1977 hulp 
aan gezinnen en ouderen die tijdelijk 
of permanent niet in staat zijn vol-
doende voor zichzelf te zorgen en/of 
hun huishoudelijke werkzaamheden te 
verrichten.  Ouderen, in het bijzonder 
oorlogsslachtoffers, genieten binnen de 
dienst voorrang op gezinnen gezien hun 
vaak grote verscheidenheid aan behoeft-
en en een mogelijk in mindere mate 
aanwezigheid van mantelzorgers. 
Hierbij wordt tevens opgemerkt dat 
voornamelijk gezinnen dienen te weten 
dat de geboden hulp steeds van tijdelijke 
aard is!

De globale financiering van de dienst 
gebeurt door drie instanties: 
-  het kleinste aandeel komt vanuit de 
cliënt zelf;
-  het tweede deel wordt gefinancierd 
door subsidies uitgekeerd vanuit het 
agentschap Zorg en Gezondheid (De-
partement Welzijn);
-  een derde deel komt vanuit het Claims 
fonds.
Het kleinste aandeel vanuit de cliënt 
zelf, met name de bijdrageprijs, wordt 
bepaald volgens de gezinssamenstelling 
en het inkomen en vastgelegd volgens 
vaste barema’s.
De procedure om een aanvraag te doen 
gaat als volgt: u doet telefonisch een 
aanvraag bij de verantwoordelijke van 
de dienst. Deze zal met u een afspraak 
maken voor een huisbezoek waar de 
werking wordt uitgelegd en uw behoef-
ten worden bevraagd. Afhankelijk van 
deze noden/behoeften en de mogelijk-
heden binnen de dienst zal – samen met 
u – bepaald worden hoe en wanneer de 
gezinshulp bij u start.
In 2014 werden 83 gezinnen en ou-
deren geholpen binnen de Joodse 
Dienst voor Gezins- en Ouderenzorg.
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Personeelsbeleid: 
De hoofdverpleegkundigen kregen extra 
begeleiding om processen te implemen-
teren. Jamina werd aangetrokken als 
nieuw hoofd op afdeling 2 nadat Ellen 
wegens ziekte de instelling heeft verla-
ten.

Cafetaria:
Om onze bewoners en familieleden toe 
te laten een gezellig samen zijn te heb-
ben in onze instelling werd de cafetaria 
heringericht en met succes. Het is van-
daag een verzamelplaats waar heel veel 
gezelligheid heerst.

Restaurant:
Het restaurant werd verplaatst naar de 
blauwe zaal en wordt met meer pro-
fessionaliteit behandeld. Bewoners die 
hier wensen te eten zijn altijd welkom, 
alsook familieleden.

Activiteiten:
In het kader van cultuursensitiviteit 
werd dat jaar veel meer aandacht ge-
schonken aan de specifieke culturele ge-
beurtenissen. Een mooi voorbeeld was 
het feest van Chanouka in de blauwe 
zaal en tegelijkertijd een adventsgebeu-
ren op de andere afdelingen.
We streven naar een evenwicht met re-
spect voor iedereen. 

Een greep uit de activiteiten doorheen 
het jaar:
Wekelijks aperitiefconcert op woensdag
Bewegen op muziek / fitness 
Lezingen door de Rabbijn / krantlezingen
Week van de bejaarden in thema 
Bezoek fotomuseum 
Bezoek aan het shoppingscenter 
De theenamiddagen door het 
damescomité 
Enz. 

Economische balans:
Financieel sluiten we 2014 af met posi-
tieve cijfers. Een dank aan de inspan-
ningen van vele mensen gedurende de 
voorbije jaren.
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Poetsdienst 

In 1979 richtte de Koninklijke Vereni-
ging voor Joodse Weldadigheid een 
poetsdienst op ter aanvulling van de 
dienst Gezins- en Ouderenzorg. 
Algemeen wordt deze dienst samen 
met de dienst Gezins- en ouderenzorg 
“Dienst Gezinszorg & Aanvullende 
Thuiszorg” genoemd.
De poetsdienst bestaat uit zeven poets-
vrouwen, die werken in voltijds of deel-
tijds werkregime. Tijdens het jaar 2014 
heeft de dienst 38 gezinnen of ouderen 
geholpen. De aanvraag en bijdrage voor 
poetshulp is gelijkaardig aan deze bij de 
Gezins- en Ouderenzorg. 

Jaarverslag Rusthuis 2014
Inleiding:

In 2014 werd er verder gebouwd op de 
realisaties van de vorige jaren met als 
doel zowel stabiliteit te bekomen als 
stappen verder te zetten.

1. Bezetting:

De bezetting was in 2014 ongeveer 
dezelfde als in 2013, nl. 91% op jaar-
basis . Er worden inspanningen gedaan 
om deze verder te optimaliseren.  
Het blijft een streven naar een betere 
bekendmaking en de positieve verha-
len van onze bewoners naar buiten te 
brengen. De positieve trend moeten we 
vooral stimuleren.

2. Projecten:

Boomplanting: 
In januari hebben we samen met bewo-
ners en personeel een appelboom ge-
plant in de tuin. Aan deze symboliek 
hebben we ook de waarden gekoppeld, 
nl. Cultuursensitiviteit, betrokkenheid, 
zorg met aandacht, autonomie, 
betrouwbaarheid en deskundigheid. 
Dit met als hoofddoel dat het personeel 
voor deze waarden gaat staan.

Jaarverslag van 
de damescommissie 2014:

De damescommissie heeft haar voor-
naamste activiteiten in en rond het Rust-
huis, de Serviceflats. Hun activiteiten en 
acties zijn essentieel ter ondersteuning 
van het sociaal werk. Regelmatig orga-
niseren ze feesten in het home waarbij 
ze de residenten ook geschenken geven. 
Tijdens deze namiddagen hebben ze de 
gelegenheid om hun fondsen aan te vul-
len en kunnen de bezoekers tezelfdertijd 
zien wat ze doen en gedaan hebben met 
hun giften. Bovendien worden nieuwe 
projecten voorgesteld. Deze gelegen-
heden leggen tevens het contact tussen 
vrijwilligers, bezoekers en residenten. 
De Chanoeka en Poerimfeesten zijn 
grote gebeurtenissen met muziek, show 
en verkleedpartijen.
In oktober, op de jaarlijkse theenamid-
dagen, zamelen ze geld in dat hoofdza-
kelijk gebruikt wordt om onmisbare 
medische en paramedische apparatuur 
aan te schaffen. Aanvankelijk kochten 
ze meubels en medische toestellen, maar 
hun activiteiten ontwikkelden zich in 
dergelijke mate dat ze de grootste spon-
sors werden van het bejaardentehuis. De 
lijst van hun aankopen is zo groot dat 
men ze niet kan opsommen. Ze steunen 
ook maandelijks de sociale commissie 
met een vast regelmatig bedrag om de 
noodlijdende families te helpen.
De damescommissie is een grote groep 
vrouwen van alle leeftijden, afkomst en 
stand. Zij hebben allen één gemeen-
schappelijk doel, namelijk de armen en 
bejaarden te helpen, ze bij te staan wan-
neer of waar ook. Ze aanschouwen het 
als een plicht om hun naasten te helpen. 
De damescommissie is uitgegroeid tot 
een grote public relations van de Cen-
trale met haar leden. 
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In onze moderne maatschappij zijn de 
verwachtingen van de vrouw gestegen. 
De moderne vrouw heeft vele taken: 
ze zorgt voor haar gezin, voor haar be-
jaarde ouders, moet soms werken om 
wat bij te verdienen voor haar groeiende 
familie, enz. Sara is één van de Villa-
bezoekers die zo een levensstijl beoefent 
maar gelukkig weet ze wanneer het tijd 
is voor een opfrissende vakantie. Voor 
haar betekent vakantie gewoon deze 
verantwoordelijkheden even achterlaten 
en de tijd nemen om van het leven te 
genieten. Ze staat even stil aan het ter-
ras en geniet van haar kleuters die in 
de speeltuin met volle teugen genieten. 
Voor een keer hoeft zij niet te koken en 
mag zij genieten van de heerlijke gour-
metgerechten waar zij tijdens het jaar 
geen tijd voor heeft. Natuurlijk krijgen 
haar kinderen aangepaste kids-menu’s. ‘s 
Avonds krijgt ze tijd om ervaringen en 
tips te delen met de vele andere vrou-
wen die dezelfde levensstijl kennen. 
Rond een tafel gevuld met lekkernijen 
wordt er urenlang gebabbeld over de 
hoogtepunten en moeilijkheden van 
het hele jaar en over hun dromen voor 
de toekomst. Na een week in de villa 
is Sara terug op krachten gekomen om 
haar verantwoordelijkheden weer op te 
nemen en de realiteit terug in te duiken. 
De villa doet haar best om de verschil-
lende behoeften van de gemeenschap te 
beantwoorden. Er wordt geprobeerd om 
aangepaste programma’s en prijzen aan 
te bieden voor de vele doelgroepen van 
de villa. Het is niet altijd gemakkelijk 
om bv. een vakantiepakket aan te bieden 
voor scholen waar sommige leerlingen 
de middelen niet voor hebben. Maar 
de villa is heel flexibel en biedt speciale 
kortingen aan voor de leerlingen die het 
nodig hebben.
We kijken met genoegen en tevreden-
heid terug naar het voorbije jaar dankzij 
de vele mensen die hun bijdrage hebben 
gemaakt gedurende dit succesvol jaar en 
we kijken uit naar 2015 voor een nog 
beter jaar met al onze trouwe gasten in 
de villa.
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Villa Altol 2014:

De volgende gebeurtenissen zijn verha-
len die aantonen hoe de villa positieve 
effecten heeft voor de gezondheid van 
haar bezoekers.
Nog geen twee weken voor de 
geplande vakantie van Mevr. Levy, één 
van onze vele trouwe bezoekers, raakte 
ze gekwetst door een val in haar apparte-
ment. Zij was natuurlijk niet van plan 
om haar letsel als belemmering te zien 
voor haar jaarlijkse vakantie aan de Vil-
la. Tenslotte was het nu meer dan ooit 
de juiste timing voor een verfrissende en 
revaliderende vakantie. Samen met haar 
helper is ze dus naar de Villa gekomen 
ondanks haar beperkte mobiliteit en af-
hankelijkheid aan haar rolstoel. Na twee 
weken vakantie kon Mevr. Levy weer 
stappen en ze staat nu terug op haar 
benen. Haar letsel is geschiedenis en ze 
is weer helemaal de oude. Mevr. Levy 
dankt haar spoedige genezing aan haar 
verblijf in de villa. De positieve sfeer en 
aanmoediging van haar vakantiegeno-
ten gaven haar de moraal en kracht om 
zelf haar best te doen en hiermee haar 
genezing te bespoedigen. Natuurlijk 
heeft de gezonde zeelucht, voeding en 
positieve sfeer van de villa hun steentje 
bijgedragen aan de genezing.

Een van de Villagasten dit jaar was een 
kleine jongen die aan de huidziekte 
psoriasis lijdt. De symptomen van deze 
ziekte zijn o.a. een gevoel van bran-
dende huid en jeuk. Door deze lastige 
symptomen kan deze jongen ’s nachts 
niet slapen. Ondanks het proberen van 
vele verscheidene zalven en medicaties 
ondervindt de jongen geen verminde-
ring van de symptomen. Op aanmoedi-
ging van de dokter komt deze jongen nu 
voor een jaarlijkse kuur aan de zee. De 
mineralen en zouten van de zee zijn zeer 
effectief en zorgen voor het verdwijnen 
van de huidirritaties. Na twee weken 
aan zee is de jongen weer in staat om een 
normaal leven te leiden zonder slapeloze 
nachten en ondraaglijke huidirritaties.

Kinderkolonie:

Kinderen spelen vanaf ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat en genieten van de 
frisse zeelucht en het mooi zomerweer. 
Dit alles onder begeleiding van erva-
ren jeugdleiders. De kinderen worden 
gestimuleerd om aan de educatieve ac-
tiviteiten mee te werken en worden lek-
ker verwend met plezante en leerrijke 
uitstappen in de regio. Door samen te 
sporten en te spelen vormen ze vrien-
denkringen en versterken ze hun zelf-
vertrouwen. De hoge normen van onze 
heerlijke keuken worden aangepast aan 
de kids-menu’s. Leeftijd doelgroep: 6-12 
jaar 

Jonge moeders:

Uitsluitend voor het vrouwelijk publiek. 
Laat jezelf eens goed verwennen en ge-
niet van het leven. Laat gewoon al uw 
zorgen even thuis totdat u weer in goe-
de conditie bent door deze opfrissende 
vakantie. Al wat u moet doen is kiezen 
tussen de grote keuze aan activiteiten 
en jezelf eens echt laten gaan. Een must 
voor iedere huismoeder (en wie weet, 
misschien een plicht voor elke man om 
zijn lieve vrouw deze vakantie even te 
gunnen). U zal versteld staan van de ef-
fecten van een dergelijke korte vakantie.

Gezinnen:

Wat denkt u van heel de zomervakan-
tie niet te hoeven koken, afwassen of 
boodschappen doen? Dat laat u gewoon 
aan ons over. Enkel uzelf puur ontspan-
nen en zonnebaden aan het strand, ter-
wijl uw kinderen aan het spartelen zijn in 
het frisse water en er reuze zandkastelen 
bouwen onder uw toezicht. Achteraf, na 
een lange dag van sport en ontspanning, 
komt u lekker s’ avonds bij ons van een 
overheerlijke gastronomische maaltijd 
genieten. De inschrijvingen voor augus-
tus 2014 zijn al van start.
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Pessach:

Wordt u nu al angstig van de grote Pes-
sachkuis die het hele huis op stelten zet? 
Wilt u een traditioneel sederfeest vieren 
met heel de (verenigde) familie en mis-
schien grootvader aan de leiding, maar u 
hebt niet genoeg ruimte in uw apparte-
ment om uw gasten te ontvangen? Wilt 
u van de heerlijke Pessach-gerechten ge-
nieten met de krokante Matsah en tal 
van haute-cuisine menu’s? Dan is Villa 
Altol dé ideale plek om Pessach te vieren 
en de ultieme vrijheid te herbeleven.

Shavuot:

Geniet van een heerlijke Shavuot vol-
gens de traditie met tal van melklek-
kernijen verzorgd door de befaamde 
Kleinblatt-bakkerij. Een niet te vergeten 
Shavuot waarbij u een frisse kijk op de 
Thora zal krijgen na een nacht lang stu-
deren volgens de traditie.

Tikvatenou:

Tikavatenou is weer vaste vakantiegang-
er bij ons, nadat ze gedurende 2 jaar 
elders hun jaarlijkse vakantie hebben 
doorgebracht. Maar zoals verwacht zijn 
ze nu terug onder onze vaste bezoekers. 
En het is voor de Villa een eer en een 
plezier om deze welverdiende vakantie 
voor hen te kunnen organiseren.

Tachekemoni,Lamdeni:

Satmar,Vishnitz:

We hebben ook de eer gehad om zee-
klassen te organiseren voor deze scho-
len. Het gaat dan natuurlijk om op 
maat georganiseerde sessies, die voor 
elke leerling betaalbaar is. Het is voor de 
leerlingen een onvergetelijke ervaring en 
een gelegenheid om hun band met hun 
medeleerlingen en hun leerkrachten te 
versterken.

Joods Medisch Centrum 
Antwerpen (JMC-A)

>>Het Joods Medisch Centrum werd gestart ter bevordering van de 
medische zorg van de bewoners van het rusthuis Apfelbaum- Laub & 
Harmonie. In januari 2014 werd aan de Marialei 10 te 2018 Antwerpen 
een aparte ruimte ingericht als medisch kabinet.     
Voorheen stelden veel patiënten gespecialiseerde medische zorg uit 
omwille van praktische moeilijkheden met betrekking tot het trans-
port, de beschikbaarheid van een begeleider en de wachttijd bij de spe-
cialisten voor zowel een afspraak als op de dag van de afspraak zelf, 
waardoor het proces van de medische zorg minder inefficiënt werd. 
Als de bewoners momenteel met een medisch probleem worden gecon-
fronteerd worden ze door de bezoekende huisarts en/of de coördine-
rende huisarts van het verpleeghuis naar een van de vijf specialisten, 
namelijk een neuroloog, cardioloog, vaatchirurg, orthopedisch chirurg 
en dermatoloog doorverwezen die ter plaatse consultatie houden. Het 
is de bedoeling om in de nabije toekomst het team verder uit te breiden 
met collega´s uit andere disciplines. 
De specialisten werken nauw samen met de fysiotherapeuten en er-
gotherapeuten die beschikbaar zijn voor de revalidatie van chronisch 
gehandicapte bewoners. Veelvoorkomende aandoeningen, waaronder 
motorische problemen/bewegingsstoornissen, geheugenverlies/demen-
tie, hart- en vaatziekten, waaronder vasculaire risicofactoren, slaap en 
stemmingsstoornissen, evenals angst, chronische wondzorg, worden zo 
op multidisciplinaire wijze aangepakt met de patiënt als centrale spil. 
De directe familieleden en naasten worden met goedkeuring van de 
patiënt op de hoogte gehouden over een geplande afspraak zodat ook 
de familie op de hoogte blijft van de gezondheidstoestand van de be-
woner. Dankzij de ingebruikname van een externe toegang is het JMC-
A sinds kort ook toegankelijk voor ambulante patiënten. 
De primaire doelstelling van het JMC-A voor 2015 is door middel 
van actieve preventie en vroege interventie de levenskwaliteit van de 
patiënt in al zijn facetten te verbeteren. Vooral progressieve en invali-
derende aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer, ziekte van Par-
kinson, beroerte en vasculaire dementie, hartfalen, perifeer vaatlijden 
en polyartrose kunnen een dramatisch effect hebben op het welzijn van 
de patiënt en kan een enorme psychosociale belasting voor de familie 
betekenen. Vroegtijdige interventie en/of specifieke (secundaire) pre-
ventie blijft de hoeksteen van de behandeling bij deze aandoeningen.
Het JMC-A team wenst u voor 2015 vooral een goede gezondheid! 

1. Luc De Proost – directeur 
Residentie Apfelbaum-Laub / Harmonie –
directie@centrale.be – 03/286.76.70
2. Chantal Schneider – secretariaat en planning - 
chantalschneiderz@gmail.com - 0475318952 
3. Rishi Panday – neuroloog en medisch coördinator 
http://neuroloogantwerpen.be – 0477.730.920, beschikbaarheid: 
wekelijks, geconventioneerd: ja, remgeld voor bewoners: nee, 
geaccrediteerd: ja.    
4. Paul Vermeersch – cardioloog , beschikbaarheid: tweewekelijks, 
geconventioneerd: ja, remgeld voor bewoners: nee, geaccrediteerd: 
ja.
5. Sandy Lamet – dermatoloog
6. Ytsje De Boer – orthopedisch chirurg
7. Sophie Delalieux – vasculair en thoracaal chirurg


