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Jonge bewoners bepalen
uitzicht De Rijzende Ster
KUURNE O

De tweede

en derde verdiepingen
van het tehuis De Rijzen
de Ster in Kuurne onder

gingen in het voorbije
jaar een opfrisbeurt De
renovatie kaderde in een

project waar de kinderen
en jongeren vanuit hun
bijzondere leefomgeving
zelf mochten bepalen hoe
hun directe woonomge
ving er best uitziet

dendaags kleurenpalet De vrijwil week de weekends en of de va
ligers en opvoeders staken de han kanties
den uit de mouwen en de twee Voorzitter van vzw Ster k Luc
verdiepingen voor jongens en Vanoverberghe Het internaat is
meisjes zijn volledig in het nieuw en blijft een internaat Toch is het
gestoken
een plek waar kinderen verblijven
wonen en thuiskomen Ze bren
BOSS PAINTS

gen er het grootste deel van hun
De vernieuwingen vonden plaats jeugd door Inspanningen zoals
met de steun en begeleiding van deze make over waarin ze in
interne en externe begeleiders
spraak krijgen helpen dat thuis
Streekfonds Hart voor West gevoel te creëren Vaak worden
Vlaanderen eregouverneur Paul de bewoners vergeten als het gaat
Breyne
We kregen ook gratis om het nemen van beslissingen
verf van Boss Paints

Een groep vrijwilligers stichtte re
cent een vzw ter ondersteuning
van projecten die het leven in De
Internaatbeheerder James De Rijzende Ster aangenamer maken
muynck De gang die naar de voor de bewoners De naam vzw
voordeur van hun eigen kamer Ster k werd gekozen door de be
leidt en de gemeenschappelijke woners en de opvoeders In De
studio waar ze de vrije avond Rijzende Ster verblijven 70 kinde
doorbrengen werden op hun ad ren en jongeren tussen 2 5 en 18
vies getransformeerd in een he jaar die om een of andere reden
niet naar huis kunnen tijdens de

over hun leefwereld Wij willen
daar iets aan doen Het oprichten
van de vzw moet deuren openen
om projecten te ontwikkelen in
het belang van het geplaatste
kind De betrachting is het een
echte thuis te bieden op maat van
het kind voor de periode dat het in
De Rijzende Ster verblijft
JPDK

De kinderen en jongeren stelden hun vernieuwde verdieping voor aan de bestuursleden van het Streekfonds die
van het Hart voor West Vlaanderen eregouverneur Paul Breyne en de mensen van de steunende ondernemin
gen Foto LOO
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