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OtV opent studio's ats eerste
stap naar zetfstandig wonen
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Het Psychiatrisch Ziekenhuis aan
de stationsrotonde opent wijdag
officieel In. Between, het complex
met vijf volledig ingerichte studi-
o's die bestemdzijnorlr ex-patiën-
ien van het ziekenhuis te helpen
de overstap te maken van zieken-
huisopname naar zelßtandig wo-
nen in de samenleving. "We ko-
men hierbij tegemoet aan een re-
ele waag bij vele ex-patiënten",
zeg! algemeen directeur Marc
Vermeire. "Na een langdurige op-
name is het voor hen niet eenvou-
dig om de stap terug te zetten
naar zelfstandig wonen. De aan-
geboden studio's bieden deze pa-
tiënten de kans om de overgang
geleidelijk te maken door de on-
dersteuning in de loop van een

iaar stap voor stap afte bouwen en
hen te helpen te zoeken naar een
geschihe woning."

ONDER DE INDRUK
De studio's bevinden zich binnen
het centrale ziekenhuisgebouw.
Elke studio heeft een keukentie,
een sanitair blok, een schrijfhoek-
je en een aparte slaapkamer. Aan
de studio's werd een tiental maan-
den gebouwd en zijn nu klaar
voor ingebruihrame.
Een van de eerste bewoners wordt
woensdag Mario De Koninck. De
man wil moedig getuigen, ook al
werkt hij al drie jaar aan zijn
drugsontwenning. "Ik zit hier
nochtans niet drie jaar continùe,
want ik heb a1 drie keer gepro-
beerd om de draad weer op te ne-
men", zegj Mario. "De eerste keer
herviel ik na vijf maanden, de
tweede keer was ik zelf weggeble-
ven en stom genoeg weer hewal-
len en nu ben ik hier tien maan-
den. Deze keer voel ik dat het echt
de goede ricliting uitgaat."
We wandelen samen door de lan-

ge gangen van het ziekenhuis
naar zTjn toekomstige studio en
wanneer Mario voor het eerste
zijn nieuwe v/oonst ziet, is hij da-
nig onder de indruk. "Goh, moet
je kijken, zelß het eetservies en
het bestek ligt hier al klaar. En
daar, een eigen keuken en slaap-

kom ik in mijn eigen optrekje
thuis, maak zelf mijn boterham-
men of maak iets warm klaar, ik
mag bezoek ontvangen, kijk tele-
visie en kom op die manier dicht

tegen het alledaagse leven te
staan. Ik dank de directie dan ook
van harte dat ze mij - en straks
ook anderen - zo een fantastisçhe
kans geven. Ik verzeker je; ik wil
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de mensen in mijn omgeving dat
verlrouwen dat ze me geven, niet
ontgoochelen. Wees maar zeker:
Mario De Koninck zal deze kans
met beide handen griipen."

'T( wil deze fantas-
tisdre l€ns met be¡-
de lunden griipen"

MARIO DE KONINCK

-

kamer die straks de mijne zullen
worden. Ik zou wel gek moeten
zljn om het nu nog te verlanallen",
aldus Mario.

TE BRUUSK
Mario gaat weer naar school, volgt
drie dagen het ¡veedekansonder-
wijs IT en ICT en blijft de overige
twee weekdagen actief het pro-
gramrna in het ziekenhuis volgen.
Daar houdt hij zich doorgaans be-
zig met houtbewerking. "In het
verleden maakte ik de fout om
mijn school niet af te maken",
zegt hij. "Nu heb ik weer volop
goesting om het ritme en het nine
to f.ve Teven van de hedendaagse
maatschappij te pakken te krijgen.
fe meteen terug in het buitenle-
ven gooien, zou te bruusk zijn.
Dat voel ik en daar ben ik nog niet
aan toe. Daarom dat ik de opening
van de vijfstudio's een fantastisch
initiatief vind."
"Ik krijg op die manier nog de
structuur van het ziekenhuis,
maar mag tegelijk ook al eens
proeven van de wijheid. 's Avonds

BRUOCE Volgende week opent.het Psychiatrisch Zie-
kenhuis Onzelievewourv aan de Koning Albert I-laan
in Sint-Michiels vijf nieuwe studio's op haar cÍrmpus.
Bedoeling is ex-patiënten te heþen met de overstap
van opname naar zelfstandig \ilonen. "Een fantastisch
initiatief, vindt Mario De Koninck (421, één van de
nieuwe l¡ewoners.
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tt Algemeen directeur Marc Vermeire toont \roor het eerst Mario De Kõninck zijn nieuwe woonst. (Foto MDW)
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