Mok vzw is een nieuwe vergunde
zorgaanbieder
De vzw uit Beervelde biedt zowel huisvesting
als dagbesteding aan meerderjarigen met een beperking
aan.
Thomas Van Hoorick, dagelijks bestuurder en begeleider van Mok
vzw: ‘Mijn vrouw en ik werkten allebei als begeleider in een
voorziening, maar gaandeweg groeide de droom om samen een
project op te starten. Niet vanuit de insteek dat we het beter
zouden doen, we wilden eerder onze eigen accenten kunnen
leggen.’ Het koppel wilde sowieso een combinatie van huisvesting
en zinvolle dagbesteding aanbieden. Het oorspronkelijke idee was
een zorgboerderij, maar dat bleek uiteindelijk toch niet zo’n
haalbare kaart. De vondst van een pand in Beervelde leidde
uiteindelijk tot nieuwe plannen: een koffie- en soepbar onder de
naam Mok, wat verwijst naar de bar en tegelijk staat voor Mensen
Ondersteunen in Krachtgericht werken.

Inclusie voorop
In juli 2018 ging Mok vzw van start. De elf beschikbare studio’s zijn
intussen bewoond en er is zelfs al een wachtlijst. Thomas Van
Hoorick: ‘Dankzij mond-tot-mondreclame kenden we een vlotte
start. Onze cliënten zijn vrij zelfstandige personen, veelal
jongvolwassenen die hun vleugels willen uitslaan.’ Hoewel de vzw
drie dagen per week een eigen koffie- en soepbar runt, is het niet
de bedoeling dat alle cliënten daar aan de slag gaan. Er wordt ook
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hulp van vrijwilligers ingeschakeld. Thomas Van Hoorick: ‘We
kijken vooral naar wat onze bewoners zelf willen doen in het leven
en ondersteunen hen en hun netwerk in de zoektocht naar
mogelijkheden. We willen onze cliënten niet te afhankelijk maken.
Daarom hebben we ook bewust gekozen voor een locatie die
centraal in het dorp ligt. Ze kunnen makkelijk naar de bakker of de
supermarkt, er stopt een bus voor de deur … De inclusiegedachte
staat op de voorgrond.’

Buurtwerking
Mok zit nog volop in de opstartfase en dat is bij momenten best
pittig. Toch borrelen er al heel wat extra plannen. ‘Buurtwerking is
iets waar we graag nog op zouden inzetten’, aldus Thomas Van
Hoorick. We bieden ’s avonds een warme maaltijd aan onze
cliënten aan. Dat is leuk voor de groepsdynamiek en koken is niet
voor iedereen weggelegd. Het zou fantastisch zijn mochten op
termijn bijvoorbeeld alleenstaanden uit de buurt mee kunnen
helpen koken en aan tafel schuiven. Op voorwaarde dat onze
zorgvragers dat ook zien zitten natuurlijk.’
Bron: https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/mok-vzween-nieuwe-vergunde-zorgaanbieder
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