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Van instelling naar begeleidingsdorp in het groen

Jeugdzorg ter Muren bouwt voor
de toekomst
09/03/2017 om 03:00 door Leen De Smedt

De oude gebouwen worden gesloopt, de ontvangstruimte blijft bestaan en zal onder meer therapieruimten
huisvesten.
(FOTO: LDS)

AALST - Al 150 jaar, sinds de Zusters van Sint-Franciscus ermee begonnen, is ter

Muren in Erembodegem een site voor kinder- en jeugdzorg. De organisatie bouwt
nu letterlijk aan de toekomst met de realisatie van drie nieuwe zorgentiteiten,
omringd door groen.

MARC LAUREYS
"Om de band met de ouders te verbeteren,
wordt in elke groep ruimte voorzien om te

Als alles goed gaat, zou de verhuis
naar de nieuwe gebouwen kunnen
plaatsvinden in 2019. Volgens de
plannen van Osar architecten uit
Antwerpen belooft het een echte

koken, spelen,..."

metamorfose te worden. “De huidige
gebouwen, daterend uit de jaren 6070, zijn versleten”, vertelt Wim De
Wulf, naast personeelsverantwoordelijke ook coördinator van de bouwplannen. “Ze werden
opgetrokken als prefab woningen en voldoen niet meer aan de normen van vandaag. Enkel de
moderne gedeeltes, zoals het ontvangstgebouw, blijven en zullen onder meer ruimtes voor therapie
huisvesten.”
Ter Muren biedt vandaag begeleiding aan 98 kinderen vanaf de geboorte tot 21 jaar, zowel in verblijf
als aan huis. Daarnaast leidt het een projectendienst die werkt rond dagbesteding, arbeidstraining en
begeleid zelfstandig wonen. “We willen weg van het typische instellingsgevoel en meer naar het
groen”, gaat De Wulf verder. “Elke leefgroep zal zijn eigen moestuin hebben. Er komen huisjes in de
buurt van elkaar die een eigen dorp vormen, met een boomgaard als centraal punt. We hebben nu al
een ezel, een pony, geiten, en een varken waar ze voor zorgen, en daar komen er nog bij. De oude
hangar wordt omgebouwd tot ontmoetingsplek met een basketpleintje, een beamer,...”
Extra kinderen zal de instelling voor bijzondere jeugdzorg niet kunnen opvangen. De extra ruimte
biedt wel de mogelijkheid om de bestaande leefgroepen te verkleinen en een extra groep in het
leven te roepen, gericht op crisisopvang, wat de rust ten goede moet komen. “Daarnaast willen we
ook de samenwerking met de ouders verbeteren door in elke leefgroep een eigen ruimte te voorzien
waar ouders samen met kinderen kunnen spelen, koken en gezellig samenzijn”, zegt nog
coördinator Marc Laureys. “In de nieuwbouw worden in elke leefgroep ook tussenstudio's voorzien,
wat voor de jongeren een eerste stap kan zijn naar zelfstandig wonen. We merken dat die sprong
anders te groot is.”
In maart volgend jaar hoopt ter Muren met de bouw te kunnen starten. “Al zijn we pas echt zeker
wanneer we de subsidiebelofte krijgen van de minister”, zegt nog De Wulf. “Daar kijken we elke dag
naar uit.”

INFO
Wie de geschiedenis, de werking en de toekomst van Ter Muren beter wil leren kennen, is welkom
op de Dag van de Zorg op 19 maart van 10 tot 17 uur in de Termurenlaan 20.

