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DOOR PAUL BRUNEEL

Nog voor de officiële ope-
ning op vrijdagavond,
waar heel wat personalitei-

ten en Vlaams minister Bourgeois
op waren uitgenodigd, was er
voordien rond het middaguur nog
hoog bezoek. Prins Laurent in
hoogsteigen persoon kwam er de
afdeling zorg openen. De prins had
blijkbaar tijd, want hij bleef bijna
twee uur ter plaatse en maakte tijd
om te babbelen met de aanwezige
ALS-patiënten, directie en perso-
neel.

Schakelkamers
Het nieuwe hotel wil vakantiefaci-
liteiten bieden aan mensen met een
zorgvraag en mensen met een be-
perking en betekent meteen een
primeur in ons land want het is
tegelijk een tewerkstellingsproject
voor personen met een arbeidshan-
dicap. Voor wie niet onmiddellijk
weet wat de term zorghotel in-
houdt, geeft Nele Breyne, coördi-
nator communicatie, graag uitleg:
“Wij richten ons tot mensen die
moeilijk op vakantie kunnen gaan
met hun partner of familie omdat
er meestal gebrek is aan toeganke-
lijkheid of een passende infrastruc-
tuur. In veel gevallen is het ook
een te grote opdracht om aange-
paste zorg georganiseerd te krij-
gen. In Middelpunt is dit allemaal
geen probleem. De vakantieganger
krijgt er het comfort, de sfeer en
de accommodatie van een hotel in
combinatie met de faciliteiten en
volledige toegankelijkheid van een
zorgverblijf. Om de gepaste ver-

zorging te garanderen wordt sa-
mengewerkt met de thuiszorgpart-
ner Wit-Gele Kruis West-Vlaande-

ren, een kinépraktijk en de huisart-
senkring Middelkerke”.
Het zorghotel beschikt over 44

comfortbad met hydromassage. Er
is ook een prachtige afgeschermde
binnentuin die rust uitstraalt en
straks worden er achter het ge-
bouw nog petanquevelden aange-
legd. In de gangen van het gebouw
en in de kamers zijn schilderijen
en andere kunstwerken te zien die
gemaakt werden door de eigen
mensen.
We beschikken uiteraard ook over
een eigen restaurant en in de keu-
ken voorziet men een ruim culinair
aanbod dat desgewenst kan wor-
den aangepast aan de wensen en
de noden van de gasten. Het kan
hier gaan over dieetvoeding of een
aangepaste bereidingswijze”

Driegangenmenu
Er zijn momenteel 15 mensen uit
de regio aan de slag en dat kan
eventueel worden uitgebreid tot
18. Het personeel wordt aange-
stuurd door de coördinator van
Middelpunt Christin Boute en door
de kok ter plaatse Eric Decock.
Niettegenstaande bij onderbezet-
ting iedereen terecht kan in Mid-
delpunt richt het zorghotel zich
specifiek toch tot een aantal doel-
groepen. In eerste instantie is dat
tot personen met snel degeneratie-
ve aandoeningen met een hoofd-
prioriteit aan personen met ALS
(Amyotrofe Lateraal Sclerose). In
tweede instantie richt het hotel
zich tot personen met een neuro-
musculaire aandoening en perso-
nen met andere evolutieve aandoe-
ningen zoals mensen met multiple
sclerose en de ziekte van Parkin-
son.
In het hotel zelf is een verpleeg-

den geopend en een vaste tillift.
Nele Breyne: “Er zijn ook een aan-
tal gemeenschappelijke ruimtes die

stijlvol zijn ingericht en twee wel-
lnessbadkamers. Hier komt de va-
kantieganger echt tot rust in een

comfortabel ingerichte tweeper-
soonskamers met balkon. Om fa-
milies te kunnen onderbrengen is
een aantal kamers zogenaamde
schakelkamers. Dat houdt in dat ze
op een eenvoudige manier kunnen
worden omgebouwd tot kamers
voor vier tot zelfs acht personen.
In iedere kamer is er een noodop-
roepsysteem, een aangepaste bad-
kamer, aangepaste bedden, een te-
levisie en een koelkast. Enkele ka-
mers zijn speciaal ingericht voor
vakantiegangers met een hoge
zorg. In dat geval is gezorgd voor
geautomatiseerde deuren die door
middel van een badge kunnen wor-

Eregast prins Laurent bleef twee uur rondhangen voor een gemoedelijke

Hotel biedt mensen met
Q MIDDELKERKE – In de Westendelaan in Middelkerke net naast de school Ter Strepe werd de Wereld-ALS-dag, 21 juni,
het gloednieuwe zorghotel Middelpunt officieel geopend. Eregast op het middaguur was prins Laurent, inging op de
uitnodiging van de ALS-liga. De eerste residenten worden vanaf 1 juli verwacht. Het ultramoderne vakantiehotel is het
resultaat van de samenwerking tussen vzw Alsdan, Mariasteen uit Gits als bouwheer en exploitant, Dominiek Savio Insti-
tuut voor de expertise en kennis in zorg en de ALS-liga. Het vastgoedproject is een partnerschap tussen het diensten-
centrum GID(t)S en ADMB Social Invest. Er kon worden gerekend op subsidies van zowel de provincie West-Vlaanderen,
als Toerisme voor Allen.

Nele Breyne, coördinator communicatie: “Enkele kamers zijn speciaal ingericht voor vakantiegangers met
een hoge zorg.” (Foto PBM)
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MIDDELKERKE – Voor de plechtige opening van het zorghotel Middelpunt om 18 uur tekende Vlaams minister Geert Bourgeois, maar de zorgafdeling zelf werd ’s middags al officieel
geopend door prins Laurent. De prins was er op uitnodiging van de ALS-liga en bleef bijna twee uur. Het zorghotel, dat ongeveer 7,4 miljoen euro heeft gekost, biedt een zorgeloze
vakantie aan mensen met een beperking en een hoge zorgvraag. Er zijn 44 comfortabel ingerichte kamers, uitgerust voor personen met een hoge zorgvraag. Er is ook een restaurant en
er zijn een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Momenteel zijn er 15 mensen uit de regio aan het werk. Op 1 juli komen de eerste echte vakantiegangers naar het hotel. Het vastgoedpro-
ject is een realisatie van de samenwerking tussen dienstencentrum GID(t)S en ADMB Social Invest. Het zorgverblijf is gerealiseerd voor ALS-patiënten maar indien er een overschot aan
kamers is kunnen ook andere mensen er terecht. (Foto PBM)

kundige permanentie van 24 uur
op 24. Er is ook een limiet ge-
plaatst op de verblijfsduur van de
vakantiegangers. Deze bedraagt
maximum 90 dagen per kalender-
jaar. Wat het restaurant betreft,
zijn de uren bijna identiek als in
andere hotels. Er is een ontbijtbuf-
fet voorzien van 8 tot 10 uur en
een lichte lunch kan worden geno-
men tussen 12 en 14 uur. ’s
Avonds is er een driegangenmenu
voorzien tussen 18 en 20 uur. De
bar is open van 17.30 tot 22.30
uur.

Wat moet het kosten?
De prijzen voor het verblijf vallen
best nog mee. Voor verblijf met
ontbijt betaalt een volwassenen 56

euro per nacht, een kind tussen
vier en elf jaar betaalt 28 euro en
kinderen jonger dan vier jaar kun-
nen er gratis verblijven mits de ou-
ders er ook zijn. Er zijn eveneens
babybedjes beschikbaar. Wie half-
pension wil (ontbijt en avondmaal)
betaalt per persoon 71 euro en hier
betalen de kinderen de helft van de
prijs. Ook volpension is mogelijk
met de lichte lunch op de middag.
Hiervan zijn de prijzen op aan-
vraag verkrijgbaar. Er is wel een
verschil in prijs tussen een verblijf
in het hoog- en het laagseizoen.
Wie in de zomermaanden of gedu-
rende andere vakanties naar Mid-
delpunt komt moet een toeslag van
vijf euro per dag betalen. Wie lie-
ver een eenpersoonskamer heeft

moet een toeslag van elf euro per
dag betalen. Wat de terugbetaling
voor de vakantiegangers betreft, is
het nog even wachten op de goed-
keuring van het RIZIV, maar dat
zit eraan te komen.
In het gebouw zijn er voorts twee
vergaderruimtes die afgehuurd
kunnen worden. Er is een zaal van
32 m2 en een zaal van 134 m2.
Voor de huur van de eerste zaal
betaal je voor een volledige dag
155 euro, voor de grotere zaal is
dat 625 euro. Alle nodige materi-
aal zoals projector en geluidsin-
stallatie is voorhanden.

Beschutte werkplaats
Met het zorghotel is een investe-
ring van 7,4 miljoen euro gemoeid.

Nele Breyne: ”De tewerkstelling
van personen met een arbeidshan-
dicap in de horeca is nieuw voor
Mariasteen. Er zijn al mensen aan
de slag in de Oude Melkerij en in
Hoeve ter Kerst in Gits, maar nu
gaat Mariasteen de uitdaging aan
om verder van huis ook de ‘ho’ in
de horeca in te vullen. Mensen met
een arbeidshandicap uit de ruime
regio Middelkerke worden in Mid-
delpunt tewerkgesteld in onder-
meer het onderhoud, de logistiek,
de keuken en de receptie”.
De combinatie van vakantie voor
personen met beperking met per-
sonen met beperking, die er wer-
ken, is een uniek gegeven in Bel-
gië. Er zijn wel nog een aantal va-
kantieverblijven die zorg aanbie-

den en er zijn uiteraard ook nog
een aantal horecaprojecten binnen
de sociale economie, maar nergens
bestaat de combinatie zoals in
Middelpunt. Mariasteen is een be-
schutte werkplaats in Gits met ac-
tiviteiten in de industriële toeleve-
ring en de dienstensector. Elke dag
staan ongeveer 830 werknemers,
waarvan ongeveer 680 met een ar-
beidshandicap paraat om van
Mariasteen een bloeiend bedrijf te
maken.

q Info zorghotel: info@middel-
punt.com of 059/ 30 70 70. Websi-
te: www.middelpunt.com.
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