
PROJECT GEZONDE LEVENSSTIJL 

Ontstaan  

 

In Home Thaleia vinden we het belangrijk dat alle mensen een keuze kunnen maken. Mensen zijn 

immers niet gelijk. We hebben allemaal eigen voorkeuren  en smaken..  Denk maar aan kledij, 

voeding, hobby’s, kleuren, vakanties, interesses,… We vinden dat we volwassen mensen niet zomaar 

kunnen verplichten tot iets. 

 

Kiezen is niet altijd even makkelijk.  Soms willen we  het allemaal…. Soms zijn we te moe …kiezen 

voor het gemakkelijkste…of volgen we blind de reclameboodschappen. 

 

We denken dus niet altijd na bij het maken van een keuze . We staan niet altijd stil bij  de gevolgen 

van  een keuze. En die gevolgen zijn soms minder prettig :  het geld is op, onze kledij begint te 

spannen, we voelen ons  wat triest,  we vervelen ons,  we hebben een lichamelijk klacht, we hebben 

spijt van een verkeerde keuze … 

 

In Home Thaleia vinden we het belangrijk dat mensen zich goed voelen in hun vel.  Nu , maar ook 

later.  Dat wil zeggen dat we kiezen om dingen te doen die goed zijn voor ons.  Dingen die  weinig of 

geen negatieve gevolgen hebben.   We noemen het een “gezonde levensstijl”.  Om hiervoor te 

kiezen, hebben heel veel  mensen vaak ondersteuning nodig. Die ondersteuning willen wij aanbieden 

in Home Thaleia.  

 

Daarom hebben we 3 jaar – samen met andere mensen -  gewerkt aan een project “Gezonde 

levensstijl”. 

 

 

Een levenslang project 

 

Kiezen voor “gezondheid” doe je echter  niet tijdelijk.  Dat doe je een gans leven lang.  

Als mensen ouder worden, gaan ze hier vaker denken aan hun gezondheid.  Er is vlugger een kwaaltje 

waar ze last van hebben.  Ze worden vlugger moe.  Of hun gewicht is moeilijker in toom te houden.   

 

We willen mensen stimuleren om ZELF  voor “gezond” te kiezen.  We willen dit niet opdringen, want 

dan is het niet meer leuk.  Dan wordt het een verplichting. Home Thaleia blijft een “huis” en wil geen 

“kliniek” zijn.   En in een huis….daar kan en mag je juist kiezen !  

 

We geloven dat de bewoners zich juist   goed voelen in hun vel zullen voelen  door  ZELF de juiste 

keuzes te maken.  Het is aan de omgeving om daar waardering aan te geven. 

 

In Home Thaleia zijn we op zoek gegaan om mogelijkheden om de bewoners een waaier van 

mogelijkheden aan te bieden rond “gezonde levensstijl”. Wat voor de ene persoon prettig  is, zal 

voor een andere persoon juist lastig  zijn.  Wat de ene leuk vindt , is voor iemand anders saai.  

 

 Dank zij de financiële ondersteuning  van Rotary Gent  hebben wij heel wat ervaring kunnen opdoen. 

Je zal merken dat het helemaal niet saai is ….en voor elk wat wils !  

 

We willen deze ervaringen  graag delen met u !  

 



BEWEGEN HOUDT JE JONG 

 

Met de steun van studenten van de Hogeschool Gent werd een kalender ontwikkeld om alle 

mogelijke vormen van sport en bewegen te promoten bij de bewoners van Thaleia.  

 

2.1 Eigen sport-aanbod 

 

Voor elk wat wils. Dat is het motto met betrekking tot het sportaanbod dat georganiseerd wordt 

vanuit Home Thaleia. Bijna elke dag van de week is er een aanbod : badminton, netbal, zwemmen, 

zumba, …  

We huren een ruimte in de sporthal, we reserveren een baantje in het zwembad, … en samen met de 

vaste begeleiders kan, wie dat wil, hieraan deelnemen.    

 

Van maandag tot vrijdag, van 11u tot 11u30 is er een sportaanbod voor enkele bewoners. We maken 

daarvoor gebruik van onze eigen fitness-ruimte of, als het weer het toelaat, doen we dit buitenhuis : 

wandelen, fietsen, te voet naar de bakker, … 

 

2.2 Eigen fitness-ruimte 

 

Met steun van onze sponsor konden we een leegstaande ruimte ombouwen tot een heuse fitness-

ruimte : loopband, hometrainer, klimrek, matten, etc. Een radio en TV met DVD-speler (om het 

allemaal wat aangenamer te maken) maken de ruimte compleet. 

 

2.3 Deelname aan sportclubs 

Waar mogelijk sluiten de bewoners van Home Thaleia aan bij het reguliere sportaanbod in de 

onmiddellijke omgeving. Enkele bewoners zijn lid van de plaatselijke tennisclub, enkelen gaan 

wekelijks naar de Zumba, …  

Ook maken we gebruik van het aangepaste sportaanbod in de omgeving (ping-pong met Recreas). 

We nemen ook de sportieve uitdaging aan van een netbal-competitie met andere voorzieningen uit 

de buurt.  

2.4 Maak eens bewust een ommetje  … 

Bewegen hoeft niet altijd topsport te zijn in een flashy sport-outfit. Dag mag, maar weet dat we al 

heel goed op weg zijn als we in het dagelijks leven enkele bewuste keuzes maken. We motiveren 

bewoners om boodschappen te voet of met de fiets te doen. Of we bouwen dit vast in het 

weekschema in. Voor uitstappen zullen we al eens de keuze maken om het openbaar vervoer (trein, 

bus, …) te gebruiken.  

Post die bestemd is voor onze eigen gemeente  proberen we ook zoveel mogelijk zelf te brengen. We 

zijn in beweging en … we sparen postzegels. 



2.5 Bewegen (zonder het te weten) 

Bewegen doen we ook, vaak zonder het te weten. Ook activiteiten die eerder gericht zijn op 

ontspanning kunnen heel wat beweging inhouden : hoeveel kilometer stap je niet bijeen bezoek aan 

de rommelmarkt, een bezoek aan de bakker, een dagje shoppen met vrienden,…  

Andere voorbeelden zijn : gebruik de trap in plaats van de lift, … 

Een stappenteller (www.10000stappen.be) kan een handig hulpmiddeltje zijn om zicht te krijgen op 

deze vorm van beweging. 

 

WEET WAT JE EET 

3.1 Professioneel bewaken van het voedingsaanbod 

 

Door de aanwerving van een full-time kok zet Thaleia heel sterk in op een  uitgebalanceerde en 

gezonde voeding. De kok is verantwoordelijk voor de opmaak van een menu (op maandbasis)  

waarbij een aantal basisregels strikt opgevolgd worden : 

- Accent op vers 

- Variatie in vlees – vis – vegetarisch 

- Er wordt belang gehecht aan de bereidingswijze 

- … 

Op regelmatige basis is er een overleg tussen de coördinator wonen, medisch begeleidster, de kok en 

een externe voedingsconsulente. Zij geeft heel concreet advies over de samenstelling van het menu, 

de bereidingswijze en legt accenten voor de heel individuele noden van bewoners. 

Bij de keuze van de leveranciers is het belangrijk dat zij de gewenst kwaliteit (vlees/groenen)  kunnen 

leveren. Indien nodig, moeten zij meerdere keren per week kunnen langskomen (vlees). Er moet 

gelet worden op voldoende variatie . We veranderen soms voor één  product ook eens van 

leverancier (ook u wisselt waarschijnlijk ook al eens van bakker ?). 

Gezonde keuzes zijn niet altijd de goedkoopste (bijvoorbeeld vers tegenover blik). Toch is dit een 

heel bewuste keuze die in Home Thaleia gemaakt wordt. 

 

 3.2 Een eigen kookproject  

Onder deskundige begeleiding van  de kok helpen elke dag 2 bewoners mee bij het koken. Zij zetten 

zich in voor het snijden van groenten, het bereiden van het middagmaal en het dessert. Zij werken 

mee aan de voorbereiding van het avondmaal. Daarnaast zijn zij mee verantwoordelijk voor de 

aankopen (bij handelaars in de buurt) en het poetsen van de keuken. 

Daarnaast wordt, in een kookclubje, 1 keer per maand een gezonde variant gemaakt van een lekker 

recept.  

We willen ook bewaken dat niet iedere gelegenheid wordt aangegrepen om zoete desserts  te maken 

(de gekende pannenkoeken, …). Eerder willen wij de kok/bewoners aanzetten om zelf brood te 

bakken, … 



Via de briefjes “was het eten lekker vandaag ?” kunnen bewoners aan de kok laten weten of ze het 

eten wel of niet lekker vonden of … suggesties doen voor een lekker recept … 

 

3.3 Wat je zelf gepland hebt smaakt dubbel zo lekker ! 

 

Eén van de grote verwezenlijkingen binnen het project is de aanleg van een kruidentuin. Deze 

kruiden planten, verzorgen, … is één ding. Ze verwerken in de “dagelijkse kost” is leuk en lekker. In de 

serre is plaats om zelf groenten te kweken.   

 

 

3.4 Werkgroep gezonde voeding / gezonde levensstijl 

 

Indien nodig  komt de werkgroep gezonde voeding/gezonde levensstijl samen. Zij (de coördinator 

wonen, de medisch begeleidster , de eindverantwoordelijke en de kok)  bewaken samen het 

voedingsaanbod binnen Home Thaleia. Indien er persoonlijke aanpassingen (dieet) moeten gebeuren 

voor één bewoner (al dan niet op voorschrift van de huisarts), wordt dit ook op dit overleg besproken 

en beslist. 

 

 

3.5 Gezond = lekker ! Lekker gezond ! 

 

We willen het clichébeeld doorbreken dat alleen ongezonde dingen lekker zijn en er lekker uitzien. 

Door de presentatie op het bord, de keuze voor vers en voldoende variatie hoeft gezond of lekker 

geen keuze te zijn ! Een echte uitdaging voor de kok ! 

 

 

 

VOEL JE WEL IN JE VEL 

4.1 Eten is een bord vol emoties 

 

Je kan er niet naast kijken. We worden overspoeld met restaurant- en kookprogramma’s, 

kookboeken, …  Eten is een basisbehoefte  maar wordt in de media (televisie, tijdschriften, …) meer 

dan ooit voorgesteld als  een feest. Maar niet voor iedereen is de maaltijd of alles wat met eten te 

maken heeft  zo leuk. De ene mag niet alles of mag niet veel eten (want is op dieet), de ander moet 

net proberen om bij te komen, … Als je die 2 personen naast elkaar aan tafel zet kan dit toch wel wat 

spanningen geven. Verduidelijken (per individu, maar eventueel ook in groep) kan heel wat van die 

spanningen wegnemen… en misschien kan je dan elkaar steunen ? 

 

4.2 Een gezond lichaam 

Je hoeft geen fotomodel of topatleet te zijn, … maar waar we wel willen naar streven is dat iedereen 

een zo gezond mogelijk lichaam heeft. Regelmatig wegen, je BMI bepalen (body-mass-index = 

verhouding tussen je lengte en gewicht), bloeddruk meten, eventueel jaarlijks bloed prikken, … is 

voldoende om een goed beeld te krijgen op hoe gezond of ongezond je lichaam is.  Op basis daarvan 



kunnen we, eventueel in overleg met de huisarts en/of voedingsconsulente,  kijken wie  nood heeft 

aan meer beweging, aangepaste voeding, ondersteuning met medicatie, … 

4.3 Waar nodig : “medische aanpak” – blijvend gericht op goed gevoel 

We willen er op waken binnen Home Thaleia niet te vervallen in een “louter medisch model”. In de 

eerste plaats moeten we zorgen dat de “basis” in balans is. Een gezond menu (voor iedereen), 

voldoende beweging, een gezond evenwicht tussen inspanning en ontspanning, individuele rust 

tegenover groepsmomenten, enzovoort. Zoeken naar een evenwicht, gericht op een goed gevoel bij 

iedere bewoner. Daarbij is de ondersteuning met medicatie soms niet uit te sluiten.  

4.4 Gezonde levensstijl versus Emancipatorisch denken 

Emancipatorisch denken houdt in dat bewoners zelf keuzes mogen maken. Houdt dit dan in dat zij 

ongestoord ongezonde keuzes mogen maken ? Neen, dat is net het principe van een “gezonde” 

emancipatorische aanpak. We blijven ervoor kiezen dat bewoners zich vrij kunnen bewegen binnen 

en buiten Home Thaleia, daar waar mogelijk zelf hun (zak)geld beheren, maar waar nodig wordt dit 

(vanuit coaching) mee opgevolgd.  

4.5 Een (mental) coach ! 

Elke bewoner in Thaleia heeft een eigen coach. Deze coach is het eerste aanspreekpunt van de 

bewoner als het over zijn eigen welbevinden gaat.  

 

 

 

 

 

 

 


