
 

 

  

 

Corono … en zijn impact! 
 

Ik denk dat er niemand in heel de wereld is die dit woord niet kent. Dit sloeg in als 

een bom. Ja, in iedere huiskamer wordt het op de voet gevolgd. We hebben allen 

de opdracht gekregen om in ons kot te blijven. Voor jongeren met een beperking 

is dit niet anders, integendeel. Zij moesten dagcentra verlaten om zo niet ziek te 

worden, aangezien ook zij tot de groep van risicopatiënten behoren. 

Na intens werk en zeer goede voorbereidingen werden wij als VZW ook 

gedwongen in ons kot te blijven en alle vergaderingen af te gelasten. Dit is voor 

ons op z’n zachtst gezegd een jammerlijke zaak, maar de gezondheid van 

iedereen, familie en vrienden gaat natuurlijk boven alles. 

Intussen zijn we achter de schermen al terug verder aan het werken, weliswaar op 

een veilige manier, aan al wat mogelijk is. Ook al lijkt de tijd stil te staan, bij ons 

tikt de goesting voort om aan ons project verder te werken. Daarom komen wij als 

VZW naar buiten met een tweede nieuwsbrief. 

VZW Huis Snello komt steeds dichterbij. Onderhandelingen zijn volop bezig tussen 

gemeentebestuur Jabbeke, bouwsector, toekomstige zorgpartner en VZW Huis 

Snello. De locatie is reeds een feit, plannen worden getekend, zorgtrajecten 

worden uitgestippeld, kandidaat bewoners worden aangesproken, …  

  



 

 

De dagen en weken zijn tekort, maar stelselmatig komen we tot een mooi 

uitgestippeld plan. Binnenkort komt er nog een nieuwsbrief, medialectuur en een 

toespraak op de gemeente zelf voor bevolking en kandidaat bewoners. Laat ons 

hopen dat we hiermee spoedig naar buiten kunnen komen. 

Het is voor mij als voorzitter dan ook een grote eer te kunnen vaststellen om met  

zo’n groep te mogen samenwerken. VZW Huis Snello wil veel jongeren hun droom 

laten uitkomen, een droom die voor zo velen geldt: begeleid zelfstandig wonen. 

De verdere ontwikkelingen van VZW Huis Snello kan u bovendien steeds volgen 

via de website of via de Facebookpagina. Via onderstaande bijlage kunt ook nog 

eens een overzicht vinden van de eerste kandidaat bewoners, de meter en peter 

van het project en alle evenementen van VZW Huis Snello. 

Klik hier voor de bijlage. 

Warme groeten en tot een volgende nieuwsbrief! 

 

#StaySafe #SamenSterk # SamenTegenCorona #SamenVoorHuisSnello 

 

Koen Ongenae 

Voorzitter VZW Huis  

 

https://huissnello.be/images/nieuwsbrieven/Bijlage-nieuwsbrief2.pdf

