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innoveren en ondernemen in zorg

Deze CODAkrant werd enkel verzonden per Bpost, samen met een fiscaal attest,
aan de donateurs die in de loop van 2015 een gift hebben overgemaakt aan CODA vzw. (*)
Geachte mevrouw, mijnheer,
Ik dank u hartelijk voor uw gewaardeerde steun welke wij het
voorbije jaar weerom mochten ontvangen. De vele milde bijdragen getuigen jaar-nà-jaar van een verregaande betrokkenheid van onze talrijke sponsors en donateurs, zonder dewelke
de opdracht van CODA niet mogelijk zou zijn.

In bijlage van deze CODAkrant sturen wij u het fiscale attest (*)
voor uw gift(en) 2015, die wij integraal zullen aanwenden voor de verdere
uitbouw van het Coda Hospice, het Coda Dag- & Ontmoetingscentrum,
de Coda Thuiszorgequipe en Coda Rouwzorg.
Zoals u wellicht weet kan u dit attest als aftrek toevoegen bij uw belastingaangifte 2016 mbt. uw inkomsten 2015.
De voorbije jaren, iedere keer wanneer er weer een Codakrant bijeengeschreven wordt, vraagt men mij vrijblijvend maar toch met zachte aandrang om
een stuk(je) tekst. Een A4-tje? Dan ga ik (even) zitten om jullie iets te schrijven. Ik zoek dan inspiratie. Meestal, flink tegen de deadline aan, zeurt er al
wel iets -bedacht tussen de soep en de patatjes- door mijn hoofd. En soms
weet ik heel zeker waarover het in dat voorwoord zal gaan. Maar vaak? Dat
krijgen jullie natuurlijk niet te zien…dat naar binnen kijken en wat wroeten
om een tekst naar buiten te krijgen. Vaak verdwaal ik daarbij steevast in gedachten en overpeinzingen. Dat gebeurt allemaal nog voor de eerste zin op
papier verschijnt. Dan komt het besef: dat ik me moet vermannen; ik moet
iets schrijven -alweer- op de valreep!
Dat hier op Coda door heel veel mensen schitterend werk geleverd wordt,
schreef ik al dikwijls. Werk is werk, zou je dan kunnen denken of zeggen. En
daarin probeer je zo professioneel mogelijk te zijn. Maar daar waar hulp verleend wordt aan kwetsbare, zieke, ja…stervende mensen en hun waardevolle
derden, is mededogen en empathie met die anderen even belangrijk, zo niet
belangrijker, dan gewone professionaliteit. Dienstbaarheid en betrokkenheid
maken wel degelijk het verschil. En ook humor is een goede zaak. Bij Coda
wordt heel geregeld gefeest en ook veel gelachen. Heel soms valt er niet veel
te lachen. Wanneer er niet met feitelijke argumenten wordt gediscussieerd,
maar met clichés of zelfs verdachtmakingen die op weinig gestoeld zijn.
Wanneer het discours tussen mensen verhardt, is iedereen verliezer. Dat kan
ontgoochelend zijn. En altijd opnieuw zijn er dan bruggenbouwers nodig, is
er toch hoop. Laat ons nooit onderschatten hoe veerkrachtig mensen, een
organisatie of een samenleving zijn. Doemdenken is helemaal niet nodig.

De droom komt alsmaar dichterbij. We hopen tegen de volgende Coda-krant een bouwaanvraag te
hebben. Dan wordt het ‘show-time’. Iedereen mag
duimen. Coda heeft jullie allemaal nodig.
Laat ons daarbij vooral ook niet vergeten wat de
belangrijkste motivatie is van het pilootproject
‘zorg’: het begeleiden van ernstig zieke mensen en
hun naasten, vanaf het moment van diagnose met
de bijhorende vragen, angsten tot en met het ondersteunen van die naasten in hun rouw na het
overlijden. Eén van de fijne eigenschappen van een
pilootproject is het mogen ‘out of the box’ denken.
Denken binnen en buiten de huidige wettelijke lijnen over hoe we dit streven maximaal kunnen verwezenlijken; nadenken ondanks de huidige wetgeving en over verantwoordelijkheden die niet gebetonneerd zijn in bestaande structuren. Om het pilootproject daadwerkelijk te verwezenlijken zijn
openheid, soepelheid en creativiteit nodig van alle
betrokkenen om constructief en met de nodige durf
mee te werken aan de realisatie.
Van harte dank !
Christine Gonnissen, voorzitter CODA vzw.

neem ook eens een kijkje op onze website

www.coda.care

Trouwe lezers weten ook dat Coda verder groeit in de realisatie van het
pilootproject. Er wordt veel tijd en energie ingezet. Ook de voorbije periode
zijn er weer stenen verlegd: kiezelstenen soms, grotere keien ook, terwijl er
nog één rotsblok nodig is (de overheid die verder duidelijkheid schept over de
manier waarop men de verschillende sectoren in
de gezondheidszorg zal financieren).
noteer alvast in uw agenda :

zondag 3 juli :

22ste CODA-BBQ
verantwoordelijke uitgever : Paul Theeuws , p/a CODA vzw. - Bredabaan 743 te 2990 Wuustwezel
tel. 03.633.20.10
fax 03.633.20.05
info@coda.care
www.coda.care

innoveren en ondernemen in zorg
CODA vzw. bestaat inmiddels 22 jaar ( opgericht 15 maart 1994 ). CODA [palliatieve zorg] werd eerder genomineerd om het zorglabel Flanders’ Care te mogen dragen, één van de voornaamste pijlers van Vlaanderen in
Actie (ViA). Met dit initiatief wil de Vlaamse Overheid innovatieve doorbraken realiseren in alle vormen van
zorg. Het Flanders' Care label brengt de organisaties samen in een netwerk die mee bouwen aan deze doelstelling. Als innovatief project dat het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbetert, beantwoordt CODA maximaal aan de missie van Flanders’ Care.

BOUWEN KOST GELD : DANK VOOR UW STEUN !
CODA wil een antwoord kunnen bieden op elke palliatieve
zorgvraag uit de regio die ons palliatief netwerk dekt.
De zorgvrager en zijn context (partner, gezin, familie, enz.) is daarbij
de spilfiguur. CODA wil zorg verlenen vanaf het moment dat iemand een slechtnieuws boodschap krijgt (ongeneeslijk ziek / uitbehandeld) tot na het overlijden van een gast door aandacht te hebben voor de nabestaanden (rouwzorg). Dat wil zeggen dat we een
zorgcontinuüm willen aanbieden: van luisteren, informeren, ondersteunen van de thuiszorg, dagopvang (met ook aandacht voor
de ondersteuning van de mantelzorger), over low-care palliatieve
bedden (kortverblijf) tot gepersonaliseerde zorg voor een gast en
zijn naasten in het hospice en met de nodige aandacht voor de noden van nabestaanden. We willen ook uitdrukkelijk de specifieke
kennis en ervaring die we ondertussen in huis hebben, beschikbaar
stellen voor andere zorgverleners. De vraag naar ondersteuning van
thuissituaties en tot het ontlasten van de mantelzorger zal ongetwijfeld in de toekomst verder toenemen.
Binnen CODA geloven we onvoorwaardelijk in de bijna-thuis-huis
aanpak waar we reeds 22 jaar met velen aan werken en voor ijveren. Dankzij het pilootproject kunnen we rekenen op de logistieke
steun van de Vlaamse Overheid.
Momenteel werken we gestadig verder met het geselecteerde architectenbureau NoA aan een concept dat CODA moet toelaten om
onze visie op palliatieve zorg te vertalen naar gepaste ruimten.
Hiervoor worden de concrete plannen verder uitgewerkt. En dan
komt er nog meer werk op ons af. Het zal een moeilijke maar boeiende oefening worden om deze stap te realiseren met maximaal
behoud van de ziel en de eigenheid van ons huis. We zullen de
inzet van allen die hier betrokken zijn meer dan gewoon nodig hebben. En wij hopen oprecht dat CODA blijvend op - ook de financiële - steun van jullie allemaal kan rekenen. Met deze toekomstwens voor CODA in gedachte, willen wij jullie alweer uit de grond
van ons hart bedanken voor alle inzet en steun van het voorbije
jaar. Laat ons samen verder bouwen aan een schitterende toekomst voor dit mooie en goede project.

FISCALE ATTESTEN

CODA vzw is door de Federale Overheidsdienst
Financiën gemachtigd om fiscale attesten te
verlenen voor ontvangen giften.

In 2015 verbleven bijna 150 palliatieve
patiënten in het Coda Hospice.
Samen met hun families werden ze er als
gasten in een huiselijke sfeer verzorgd.
Coda Thuiszorg begeleidde in dezelfde
periode ruim 300 zieken en hun naastbestaanden.
In 2015 maakten eveneens een 40-tal
gasten gebruik van de diensten van het
Coda Dagcentrum.
Dit betekent dat ook verleden jaar weer
ruim 500 terminale patiënten
en hun
families palliatief werden begeleid door
CODA vzw. en zo nodig professioneel
werden bijgestaan door Coda Rouwzorg.
CODA vzw. is sinds haar ontstaan, nu reeds
22 jaar geleden, uitgegroeid tot een ‘steunpunt’ voor terminale stervensbegeleiding
in de regio Antwerpen-Noord en Noorderkempen. Specifiek aan deze opdracht is
de inzet van een 130-tal vrijwilligers, die
samen met de ploeg professionelen CODA
heeft laten uitgroeien tot een bijna-thuishuis voor palliatieve zorg.

Voor alle informatie over giften, sponsoring, legaten, fiscale attesten,
organisatie sponsorevents, raadpleging jaarrekeningen, e.d. …
contacteer a.u.b. Paul Theeuws, penningmeester van CODA vzw.
gsm. 0475.425.425 of e-mail : giften@coda.care

www.coda.care
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