
 

Aankondiging 

Mia Decaestecker wordt voorzitter van vzw Zilvervogel  

Na 20 jaar inzet geeft Urbain Cayzeele de fakkel van het voorzitterschap van Zilvervogel vzw 
door aan Mia Decaestecker.  

“De afgelopen periode heb ik de drie woonzorgcentra zien groeien, letterlijk en figuurlijk”  

Urbain Cayzeele blikt met terechte trots terug op de realisaties van de 
drie woonzorgcentra. ”De drie huizen groeiden in hun aanbod: van 
woonzorgcentrum tot centrum voor dagverzorging, twee groepen van 
erkende assistentiewoningen en ontmoetingsplekken voor de buurt. 
Steeds met een hart voor ouderen zorgden de medewerkers voor een 
aangename woonomgeving voor een diverse groep van bewoners en 
gebruikers.” Als voorzitter maakte hij ook werk van een goeie 
infrastructuur. De bouwplannen worden momenteel uitgevoerd. De 
komende jaren rijzen op de drie locaties nieuwe gebouwen.  

 

 “Naast goeie zorgen ook aangename woonplekken met kansen om zich te jeunen zowel voor 
de bewoners als voor onze medewerkers” 

Mia Decaestecker staat klaar om met haar opgedane kennis uit de 
bedrijfswereld en sociale sector enthousiast aan de slag te gaan om 
samen met de medewerkers de uitdagingen van de toekomst in de 
ouderenzorg aan te gaan. “De voorbije (crisis)periode toont aan dat 
onze huizen klaar staan om vanuit kleinschalige woonvormen in dialoog 
te gaan met de ouderen en hun netwerk om samen (nog beter) een 
antwoord te geven op hun vragen en noden. Ik kijk er naar uit om 
tijdens de geplande bezoekdagen aan de woonzorgcentra de 
medewerkers te ontmoeten en hen te bedanken voor hun inzet de 
afgelopen maanden.” De sector beter leren kennen, de hand reiken 
naar samenwerking en werken aan een correcte beeldvorming van de 
ouderenzorg staat ook op haar programma.  

Vzw Zilvervogel bedankt Urbain voor de jarenlange en gedreven inzet en kijkt uit naar de 
toekomstige samenwerking met Mia. 

Ter info:  

Zilvervogel vzw is een groep van 3 woonzorgcentra (319 woongelegenheden) en 2 groepen 
van erkende assistentiewoningen (40 woningen) gevestigd op 3 verschillende locaties in 
West-Vlaanderen: Reninge, Rekkem en Woumen. Naast een aanbod van permanent wonen 
biedt Zilvervogel ook ondersteuning aan mensen die wonen in de buurt.  

Zilvervogel wil ouderen kansen geven om zich samen met hun omgeving te jeunen en hun 
vleugels uit te slaan. Zilvervogel is een open huis voor familie, buurtbewoners, studenten, 
verenigingen en organisaties waar warmte, creativiteit en samenwerken centraal staan. 

www.zilvervogel.be  

Mia Decaestecker – mia.decaestecker@telenet.be – 0497589304  
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