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AANKONDIGINGEN

Modeshow 

Op 10 maart hebben we SENIOR  

FASHION te gast in Residentie Sara – en 

op 5 maart in Residentie Rafaël. Senior 

Fashion brengt een uitgebreide collectie 

kledij mee en bezorgt ons een kleine 

modeshow. De kleding wordt verkocht 

aan democratische prijzen. Kom eens 

kijken, passen en genieten!
 

Dankdag vrijwilligers

We bedanken onze vrijwilligers voor hun 

dagelijkse inzet. Dit jaar gaat de vrijwil-

ligersgroep vieren in Puyenbroeck – en 

dit op dinsdag 3 maart.
 

Zangnamiddag 

In Residentie Sara is er op donderdag 5 

maart een zangnamiddag. Al wie zin heeft 

om te zingen, wordt van harte verwacht.
 

Gerodent

In de week van 9, 10,11,12 en 13 

maart komt het Gerodent-team 

langs. Indien je bij opname nog geen 

goedkeuring hebt gegeven voor een 

consult, kan je dat zeker nog doen via 

de mondzorgverantwoordelijken op 

de afdeling.
 

Opening koffie- en theehuis 

Voel je ook al lentekriebels? Tijd om naar 

buiten te trekken en te genieten van de 

natuur. Waar kan je beter zitten dan op het 

terras van het Dommelhof? Vanaf maart 

kan je, bij goed weer, OP MAANDAGNA-

MIDDAG, genieten van een heerlijk tasje 

koffie of thee of van iets fris. De vrijwilligers 

heten je van harte welkom.
 

Week van de valpreventie

In de week van 20 april werken we 5 dagen 

rond valpreventie. Beter voorkomen dan 

genezen is het motto. Het programma zal 

nog uitgehangen worden in Residentie 

Rafaël en in Residentie Sarah en zal te 

raadplegen zijn op de rolkrant.
 

Aankondigingen foto 4 valpreventie

Zapatta Shoes

Op dinsdag 28 april komt Zapatta Shoes 

langs in Residentie Rafaël. Kom zeker kijken 

naar een uitgebreid gamma in de collectie 

lenteschoenen. De dames van Zapatta 

helpen je graag met passen en geven je 

goede raad. Welkom!
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VOORWOORD

Beste lezers,

Mensen. MENS: een fantastisch vier-
letterwoord.
Wie is de mens? Hoe denkt en hoe leeft 
hij? Wat boeit en bezielt hem? Wat 
ontroert hem, wat ontmoedigt hem, wat 
stuwt hem voort? Wat denkt hij als hij 
wakker wordt – en na welke gedachten 
slaapt hij in? Hoe draagt en vult hij uren 
en dagen, wat hoopt en verlangt hij, 
waar wil hij naartoe? Wat ontlokt hem 
een schaterlach, hoe ontstaan de zorg 
rimpels in zijn voorhoofd en de bittere 
trek om zijn mond? Wat houdt hem 
recht? Wat heeft hem ziek gemaakt?
De mens is een wonder dat je nooit 
doorgrondt.
En wie verstaat ooit geheel zichzelf?

Een mens wordt geboren, leeft, gaat 
dood. Jarenlang kan hij doen alsof hij dat 
laatste niet weet; hij verdraagt zelfs het 
woord niet. Tot hij een familielid, een 

vriend, een collega verliest, afscheid moet 
nemen van wie hem zo dierbaar was en 
zijn leven totaal overhoop wordt gegooid.

Leven en dood gaan hand in hand. Ieder 
jaar opnieuw zegt Aswoensdag het ons 
duidelijk: “Gedenk, o mens, …”
De vastentijd… Vroeger de ideale peri-
ode om na een winter van veel binnen-
zitten, van meer en vettiger eten de riem 
wat meer aan te spannen en de overtol-
lige kilo’s door beweging en minder 
uitvoerige maaltijden te verliezen. Een 
tijd van inkeer ook, van bewustwording 
van eindigheid, van ver-sterving, van 
“zich opzettelijk te onthouden van over-
dadige spijzen en dranken en meer aan je 
geestelijk welzijn te denken.”

Broeder François herinnert zich nog goed 
hoe het was. Op woensdag en vrijdag at 
je in de veertigdagentijd geen vlees. Op 
Aswoensdag en Goede Vrijdag werd er 
serieus gevast. Dat hield in dat je op die 
dagen maar één volledige maaltijd nam 
– en dat je de honger echt moest voelen.

Na de vele feestelijke diners en koffi eta-
fels tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen 
en haast een hele maand januari lang, 
“vasten” ook velen van ons ook nu. “De 
boekskes” staan vol met dieetrecepten en 
aanbevelingen. Foto’s van “voor” en “na” 
de volgehouden voedselbeperking doen 
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ons dromen van een slanke lijn die we 
met Pasen herwonnen of verworven 
willen hebben. Vasten blijft een heilzaam 
middel om onze fysiek weer op peil te 
krijgen, om ons beter in ons vel te voelen.
Er is zóveel meer. Deze tijd vraagt ook 
om ernstigere bewustwording. Hoe leven 
we? Hoe gaan we met anderen om?

Wij hebben het materieel goed. Zo van-
zelfsprekend is dat niet. In nieuwsuitzen-
dingen en reisreportages brengen tv, 
radio en krant ons iedere dag verschrik-
kelijke beelden van doffe ellende, van 
enorme natuurrampen, van niets en 
niemand ontziende oorlogen, van on-
voorstelbare armoe.

Iéts kunnen we er wèl aan doen. Hulpor-
ganisaties vragen, bijzonder in deze 
weken, onze geldelijke steun, hoe klein 
ook. Vele kleintjes maken een groot. 
Mensen komen op voor mensen. Dat zou 
de normaalste zaak van de wereld moe-
ten zijn. – Met “kreften” hebben we nog 
nooit iets opgelost. Met mens-zijn, elk op 
onze eigen plek, wèl.

Met de natuur mee groeien we stille-
kesaan naar Pasen. We kunnen weer naar 
buiten, vrijer ademen, het winterstof uit 
onze kleren schudden. Krokussen, hya-
cinten, tulpen…: zowat iedere dag ont-
dekken we een ruimere weelde aan 
kleuren, aan bottende bomen, jong gras, 
aan teer nieuw leven. We volgen de 
rimpeling van de vijver, zoeken waar 
vrolijke vogels kwetteren en zien drukke 
eenden bezig.- Dit is lente, lieve mensen. 
Daar genieten we van.

Broeder François weet nog, hoe thuis 
alles nù moest wijken voor de grote kuis 
– wie doet die nog? – en dat iedereen de 
diensten van de Goede Week bijwoonde. 
Mooi was dat op Witte Donderdag; droe-
vig en alles in de kerk paars en zwart op 
Goede Vrijdag, omwille van de kruisdood 
van de Heer; helder op Paaszaterdag, 
want “Hij is verrezen zoals Hij gezegd 
heeft”: dat werd gevierd met veel licht 
en talrijke alleluia’s. De kinderen stoven 
nadien naar huis, want de klokken die ze 
tijdens het “Gloria” feestelijk hadden 
horen terugkeren, zouden tussen de 
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struiken, in bomen en hagen van ieders 
tuin(tje) beslist kleine en grotere choco-
laden eieren hebben gedropt. Pasen was 
een blije en lekkere feestdag. De kleintjes 
hadden er heel lang naar uitgekeken. De 
grote mensen ook. Gedaan met vasten 
– en tijd voor zaai- en plantwerk op akker 
en in groententuin. – Onafhankelijk van 
het weer, werden op Pasen nieuwe, 
- vaak al zomerse -, kleren gedragen. De 
winter werd officieel afgelegd. De tijden 

zijn sterk veranderd. De mens ook? 
Eigenlijk niet. In wezen blijft hij dat uit-
zonderlijke schepsel met zijn talloze 
mogelijkheden, zijn blijdschap en zijn 
angsten, zijn hoop en zijn verdriet. Meer 
dan ooit heeft hij andere mensen nodig. 
Laten we er zijn voor elkaar.

We wensen jullie allen van harte een 
rustige vasten, veel lente, een doorleefde 
Goede Week, een in-blij Paasfeest!

Broeder François Peleman van leefgroep Tijm en Lavendel, Yolande en Chris

Het laatste Avondmaal
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Beste lezers,

Het project om de tijdschriften van de 
groep Zorg-saam in een nieuw kleedje te 
steken, loopt wat vertraging op. Daarom 
zit dit nummer nog in het oude kleedje. 
We blijven nieuws brengen over de drie 
residenties: Sara, Rafaël en Tobias en hun 
bewoners.

Dit wordt een lentenummer. Inderdaad, 
het is de natuur die hier de belangrijkste 
toon zet. We kijken allemaal uit naar het 
lengen van de dagen, het openbloeien 
van de plantenwereld en het nieuwe 
leven in de dierenwereld. Mogen jullie 
ook de vreugde voelen die de lente mee-
brengt en die we (gratis) krijgen. Gratis is 
nooit goed. We waarderen te weinig wat 
we gratis krijgen. In het Westen beginnen 
we nu pas in te zien, dat we ook verant-
woordelijkheid moeten dragen voor de 
natuur en haar met respect dienen te 
behandelen. Hier hebben we een achter-

stand opgelopen tegenover volkeren die 
nog heel dicht bij de natuur leven en 
haar weten te integreren in hun levens-
wijze. Zij zijn nu ook slachtoffer van de 
nefaste gevolgen van onze consumptie-
cultuur. We worden er allen nogmaals op 
gewezen, dat alle volkeren met elkaar 
verbonden zijn – en dat de aarde van 
iedereen is.

VZW Lisanga
Die laatste redenering is ook de motivatie 
waarom wij allen aandacht moeten heb-
ben voor andere volkeren en hen helpen 
om kwaliteitsvol te leven. De groep Zorg-
saam doet dit al jaren via de projecten 
van VZW Lisanga, waarover hier regelma-
tig wordt bericht. Wereldmissiehulp orga-
niseert op de campus ophaling van kledij. 
De opbrengst hiervan gaat naar Lisanga. 
Ook de opbrengst van het jaarlijkse breu-
gelbuffet en van de verkoop van soep gaat 
integraal naar de projecten van Lisanga. 
Wij staan ervoor in, dat de ingezamelde 
centen voor 95% bij de bevolking terecht-
komen. Slechts 5% van het budget gaat 
naar de organisatie.

WOORDJE 
VAN DE DIRECTEUR
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WOORDJE 
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De vergrijzingstsunami
(Bron: Kenniscentrum 60plus)

Met de stijgende levensverwachtingen 
worden steeds meer mensen oud en zeer 
oud. Met andere woorden: de bevolking 
vergrijst. Ouderen zullen dus een groter 
en belangrijker deel gaan uitmaken van 
onze samenleving. Bovendien komt er 
een nieuwe generatie senioren aan, die 
op een andere manier in het leven staat 
en andere verwachtingen koestert dan 
de huidige generatie senioren. Ook dat 
brengt nieuwe kansen en uitdagingen 
met zich mee. Maar eerst enkele interes-
sante cijfers op een rij:
1. Het aantal 60-plussers in België 

steeg in een tijdspanne van 63 jaar 
met bijna 100%: van 1 465 058 
60-plussers in 1955 naar

2. 828 000 60-plussers in 2018 (FOD 
Economie). 
In 2050 zijn 4 miljoen Belgen ouder 
dan 60 jaar, van wie 1,25 miljoen 
ouder dan 80 jaar (FOD Economie).

3. De gemiddelde levensverwachting 
steeg van ongeveer 67 jaar in 1955 tot 
81,4 jaar in 2017. In 2050 zal deze 
gestegen zijn tot bijna 87 jaar (FOD 
Economie).

4. Er is sprake van vergrijzing binnen 
vergrijzing: het aantal 60-plussers in 
2050 zal verdrievoudigen ten opzichte 
van 1955, het aantal 80-plussers zelfs 
vernegenvoudigen.

5. In 2050 zullen er veel meer niet-ac-
tieven zijn dan nu. Per 100 actieven 
stijgt het aantal niet-actieven in 
Vlaanderen van 66 naar 91, in Wallo-
nië van 69 naar 88 en in Brussel van 
65 naar 73. Deze spectaculaire stij-
ging dient vooral toegeschreven te 
worden aan de vergrijzing.

6. In 2060 zal België één 
gepensioneerde per twee 
werkenden tellen (FOD Sociale 
Zekerheid).

7. De (dubbele) vergrijzing heeft ook 
implicaties voor de manier waarop 
ouderen gaan wonen en leven. We 
moeten anders gaan wonen met 
aandacht voor specifieke zorgbehoef-
ten mét een betaalbaar zorgaanbod, 
want: ouderen met een lichte zorg-
vraag zullen op termijn niet meer in 
aanmerking komen voor een verblijf 
in een zorginstelling. De komende 
jaren zullen ook mensen met een 
zwaardere zorgvraag thuis moeten 
blijven wonen.

8. De gemiddelde leeftijd van de rust-
huisbewoners bedraagt momenteel 
85 jaar.

9. Er is steeds meer focus op zware 
zorgprofielen. In 2050 zullen er  
205 026 woongelegenheden in zorg-
centra nodig zijn. Dit is een stijging 
van meer dan 50% ten opzichte van 
het huidige aanbod (FOD Economie).
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Natuurproject

Wetende dat jong en oud verbinden iets 
moois is wat je kunt doen, willen we 
kinderen, volwassenen en ouderen uit de 
buurt verbinden. We dromen ervan om 
het natuurgebied dat zich achter de 
campus van de lagere school en Residen-
tie Sara bevindt, te helpen uitbouwen tot 
een intergenerationeel verbindende 
factor in de buurt. Buren, bewoners van 
De Valier, kinderen uit de lagere school, 
ouderen uit Residentie Sara zouden allen 
veel plezier ervaren bij het toegankelijker 
maken van het natuurgebied. We dach-
ten aan een rolstoeltoegankelijk wandel-
pad en een speelplein over de diverse 
campussen heen. We zijn hiervoor in 
overleg met de betrokkenen: gemeente, 
Natuurpunt, school, De Valier, Woenst.

Tuin van Sara
We voorzien de aanleg van de tuin van 
Residentie Sara voor maart.

Bijkomende bestemming voor het 
kapsalon

Het was mij opgevallen dat ons nieuw 
kapsalon veel succes kent, maar toch ook 
veel momenten niet gebruikt wordt. We 
gingen dus met de ergotherapeuten op 
zoek naar bijkomende bestemmingen 
voor deze ruimte. We dachten al aan 
pedicure en manicure. Ideeën zijn wel-
kom.

Kunst in huis

In Residentie Sara kreeg iedere woonka-
mer een gedicht, dat door een buurtbe-
woner werd gemaakt. Hierover vind je 
verder in dit nummer meer. Naar aanlei-
ding van de opening van Residentie Sara 

9

kregen we van bewoners van het WZC in 
Zwijndrecht 3 kunstwerkjes. Verder in 
dit nummer tref je de foto’s van de werk-
jes met een verslag hierover van Lynn, 
ergotherapeute op Mirte en Mout. Zij liet 
de bewoners ook de werkjes bespreken.

Busje komt zo
Mobiliteit is een belangrijk probleem 
voor ouderen. Ook bewoners van een 
woonzorgcentrum willen wel de wereld 
buiten het centrum blijven ontdekken. Bij 
het openen van het dagverzorgingscen-
trum “De Waterlelie” voor personen met 

dementieproblematiek, nu reeds 20 jaar 
geleden, kochten we een busje met lift 
aan. Het dagverzorgingscentrum groeide, 
zodat we op de duur beroep moesten 
doen op Taxi Hendricks om het vervoer 
te organiseren. Het busje werd verder 
gebruikt voor uitstappen en voor vervoer 
naar het seniorenrestaurant. Nu wordt 
het 20 jaar oude busje gebruikt voor 
goederentransport. Een extra busje 
drong zich op. Dit busje komt zo.

Manu Langerock,

directeur
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Jong van h’art
Sinds kort is er een mooi vierluik te 
bewonderen in de gang van woonge-
meenschap Mirte. Dit vierluik kadert in 
het project “Jong van h’art” en werd ons 
geschonken door WZC De Regenboog.

De vier kunstwerken werden gerealiseerd 
door een groep kinderen, ouderen en 
kunstenaars die binnen “Intergeneratio-
neel werk” creatief aan de slag gingen.

Het startte klein, maar groeide snel uit 
tot een project waarin leerlingen van 
kleuter- en lagere school, ouderen en 
kunstenaars gingen samenwerken en 
“samen leren”.

Ouderen en kinderen hebben elkaar heel 
wat te bieden. Ze kregen de mogelijk-
heid, binnen dit project samen te groeien 

in vele vormen van creativiteit. Dat 
hierbij ook kunstenaars uit verschillende 
disciplines werden betrokken, was nieuw 
– maar bleek een zeer waardevol aspect 
van het project te zijn. De creativiteit 
werd gestimuleerd door het scheppen 
van een veilige sfeer, waarin ieder werd 
aangemoedigd om te geloven in het 
eigen kunnen en om hier meer inzicht in 
te krijgen.

Het werd een mooi project met hartver-
warmende verbondenheid en geweldige 
resultaten. Resultaten die dus nu op WG 
Mirte te bewonderen zijn. Kom gerust 
eens kijken. Er hangt ook een boekje bij 
met meer uitleg over dit bijzondere 
project.

Lynn, Ergotherapeute  Munt en Mirte

Ergotherapeut Munt en Mirte

WOONGEMEENSCHAP  
KORENBLOEM, MUNT EN MIRTE

11
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RESIDENTIE SARA- WOONGEMEENSCHAP 
LICHTHOVE, KORIANDER EN MARJOLEIN

Op glad ijs
Bij het begin van het nieuwe jaar hebben 
onze bewoners elkaar heel wat gewenst 
– en zich ook een en ander voorgeno-
men. Een goede gezondheid, wat meer 
bewegen, genieten van kleine dingen…
Enkele waaghalzen willen een beetje aan 
de overtollige kilo’s werken. Daarom zijn 
we de sportieve toer opgegaan.

Samen met enkele bewoners van Tijm en 
Lavendel reden we naar de schaatsbaan 
in Liedekerke.
In Engeland zeggen ze: “Break a leg”, wat 

letterlijk “Breek een been” betekent. De 
Britten bedoelen er mee: “Veel succes!” 
Van ironie gesproken…

Na het intensieve en vrolijke vertier, 
genoten we van een hapje en een drankje.
Een dankwoordje ook voor de jongeren 
die toevallig aanwezig waren en mee de 
schaatsnamiddag onvergetelijk maakten.

De foto’s spreken voor zich.

Sportieve groeten.

Bjorn

13
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RESIDENTIE SARA – WOONGEMEENSCHAP 
VOGELZANG, TIJM EN LAVENDEL

Eindejaarsfeesten
We zijn nu enkele maanden verhuisd. 
Zoals jullie al ondervonden hebben, zijn 
de activiteiten kleinschaliger geworden. 
We hebben geen grote zaal meer waarin 
grotere groepen een optreden kunnen 
bijwonen. Maar we hebben wel mooie 
leefruimtes!
We hebben de traditie van het einde-
jaarsfeest dan ook over een andere boeg 
gegooid.
En het zijn echte feesten geworden: de 
ene dag in living Tijm, de andere dag in 
living Lavendel, samen met de familiele-
den van onze bewoners.

Bij de verwelkoming werd een glaasje 
cava met warme hapjes geserveerd. 
Daarna werd een spel gespeeld met 
dobbelstenen. Wie “6” gooide, mocht 
een pakje kiezen. Zo kwam de sfeer er 
echt in. Het was spannend om te volgen 
wie eerst een “6” had; sommigen pro-
beerden vals te spelen…
Aansluitend mocht iedereen à volonté 
pannenkoeken eten.

Dank aan iedereen die het feestje moge-
lijk en gezellig maakte.

Ans en Ingrid

15
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Stagiaire…
Van november vorig jaar tot eind januari 
van dit jaar hadden we Kyana De Rybel 
als studente derde jaar ergotherapie bij 
ons op stage. Kyana had een leuke tijd bij 
ons. Ze creëerde een goede band met 
enkele bewoners.
Het ging haar om een project rond ver-
trouwenspersonenwerking – en ze pro-

beerde haar tijd ook zo intensief mogelijk 
te vullen met aangepaste activiteiten 
voor onze bewoners.
Het afscheid was toch wel emotioneel 
voor haar.
We laten jullie graag meegenieten van 
enkele sfeerbeelden.

Evi

RESIDENTIE RAFAËL – WOONGEMEENSCHAP 
ZILVERBERK, DILLE EN KAMILLE

17

Eindejaarsfeest Hop en Mout
Het is ondertussen al even 2020…

Graag blikken we samen met jullie nog 
eens terug naar het eindejaarsfeest van 
Hop en Mout. Dit was voor ons het 
eerste eindejaarsfeest dat we samen met 
onze bewoners mochten vieren op onze 
nieuwe afdeling. Samen met de bewo-
ners en hun familie maakten we er een 
gezellig feest van. Er waren hapjes en 

drankjes en we sloten af met een pan-
nenkoek. Tijdens het feest werd de mu-
ziek verzorgd door Lander en Marieke. Zij 
brachten verschillende liederen met 
pianobegeleiding. De bewoners hebben 
genoten en zongen mee met hun favo-
riete liederen. Het was een gezellig sa-
menzijn met bewoners, hun familie en 
personeelsleden.

Margot

RESIDENTIE RAFAËL – WOONGEMEENSCHAP 
LICHTHOVE, HOP EN MOUT
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Zorgen voor de vogels in Sint-Rafaël
Samen met de bewoners van Herfst-
vreugde hebben wij vetbollen gemaakt 
voor de vogels in de tuin van Sint-Rafaël. 
We maakten ze zonder frituurvet; zo zijn 
ze gezonder voor de vogels. Ter vervan-
ging gebruikten we gelatine.

Wat heb je nodig om zo’n bollen te 
maken?
6 gelatineblaadjes – 1 kommetje koud 
water (om gelatine te weken) – 1 kopje 
warm water (om gelatine op te lossen) 
– 1 kopje bloem – 4 kopjes vogelzaad 
(even groot als het kopje warm water) – 
lint of touw – grote kom – rietje – cup-
cakevormpjes, uitsteekvormpjes, …

Hoé maak je ze?
Laat de 6 gelatineblaadjes weken in het 
kommetje met koud water. Na een paar 
minuten zijn de blaadjes wak en dan mag 
je ze oplossen in het warme water. Ver-
volgens doe je de juiste hoeveelheid 
vogelzaad in een grote kom. Hier mogen 
de gesmolten gelatine en het kopje 
bloem bij. Deze brij goed mengen. 

Nadien mogen de vormpjes gevuld wor-
den met het mengsel. Druk alles goed aan 
met een lepel. Dan wordt in het midden 
van de vormpjes – met een rietje, bv. – een 
gaatje gemaakt. Door dit gaatje komt het 
touw of het lint, zodat de bol in de boom 

of de struik kan gehangen worden. Laat de 
vormpjes zeker 2 uur uitharden vóór je er 
de lintjes door knoopt.

De winter
De winter is het meest aangewezen 
seizoen om de vogels te voederen, omdat 
de insecten dan onder de grond verdwij-
nen en de bessen geplukt zijn. Regen en 
sneeuw maken het niet gemakkelijk om 
de zaden te vinden. Zo komen de vogels 
moeilijk aan voedsel, terwijl ze juist in 
deze periode extra energie nodig hebben 
om hun lichaamstemperatuur op peil te 
houden.

In onze tuin kan je ook een voederhuisje 
vinden, dichtbij de vijver. Hier mag je 
gerust wat brood, fruit of zaden leggen.

Ina

RESIDENTIE RAFAËL - WOONGEMEENSCHAP 
HERFSTVREUGDE, LINDE EN MARETAK
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Bewoonster-koorlid
Mag ik jullie voorstellen aan een koorlid 
dat sinds enkele maanden bij ons woont?

Mia Berghmans werd in 1931 geboren in 
Mol. Ze bracht de meeste jaren van haar 
leven door met haar man, in Jette.

Mia woonde hier eerst zowat 15 jaar in 
Residentie Tobias. Haar man die met de 
jaren zorgbehoevender werd, verbleef 
eerst op WZC Herfstvreugde.

Zingen heeft altijd deel uitgemaakt van 
Mia’s leven. Haar vader kon goed zingen 
– en zo werd het merendeel van de 
familieleden muzikaal geïnspireerd. Het 
ging er Mia niet om, bekend te worden 

en op een podium te zingen; ze zag het 
eerder als een hobby en een ontspan-
ning.
In het zangkoor van Jette deed ze heel 
wat ervaring op. In 2006 veranderden 
haar levensomstandigheden die haar niet 
meer toelieten, verder te zingen in de 
parochie. Mia zorgde nu voltijds voor 
haar zieke man, die intussen is overleden.

Een van de vrijwilligers hoorde Mia’s 
verhaal over haar parochiekoor. Ze vroeg 
haar, om lid te worden van het koor van 
Sint-Rafaël. En tot op de dag van van-
daag zingt Mia in ons huiskoor. Ze heeft 
ook een medebewoner ervan overtuigd, 
mee te doen. Ook Charles Nelis is nu 
koorlid.

RESIDENTIE RAFAËL - WOONGEMEENSCHAP 
HEMELHUIZE, KLAVER EN OLEANDER

21

Onlangs dacht Mia aan stoppen, omdat 
ze haar stem minder goed vindt klinken. 
Maar medekoorleden vinden, dat ze nog 
steeds even goed zingt. Bovendien gaat 
het er niet alleen om dat je goed kan 
zingen; je moet het ook graag doen. En 
Mia doet het niet alleen graag; het is 
zelfs haar passie.

We danken Mia voor haar verhaal.

Meteen geven we een dikke pluim aan het 
ganse koor voor de knappe uitvoeringen.

Kevin
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Kleuren…

In het dagcentrum zijn wij gestart met 
een kleuratelier. Onze gasten kunnen 
kiezen uit een ruim aanbod aan tekenin-
gen van volwassenen: tekeningen van 
honden, katten, paarden… Ook fantasie-
tekeningen komen aan bod.
Onze gasten ervaren een ontspannen 
gevoel bij het kleuren. Er wordt uiteraard 
ook heel wat bij gepraat en gelachen. Er 

heerst een zeer rustige en gezellige sfeer, 
waar iedereen volop van geniet.
Hieronder een paar sfeerbeelden en 
creaties.

De waterleliekes

Enzoverder….
Bedankt!

Karmen en de Waterlelietjes

DAGVERZORGINGSCENTRUM 
DE WATERLELIE

Van links naar rechts: 

mevr. Ana Maria Vasquez Rodriguez, 

mevr. Francine Vanderveken 

en mevr. Dany Christiaens
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VINGER AAN DE POLS

Digitalisering
De dag van vandaag kunnen we niet aan 
de digitalisering voorbij. Ook wij in Sint-
Rafaël stappen mee in deze evolutie. Het 
zal belangrijk zijn om de digitalisering als 
hulpmiddel en vereenvoudiging te zien 
daar waar kan. Het kan immers een 
goede manier zijn om de onderlinge 
communicatie te optimaliseren.

Met verstomming heb ik op Eén naar een 
programma gekeken, waarin Japanse 
ouderen in een verzorgingstehuis aan het 
spelen waren met robothonden en -kat-
ten, waar een spelletje bingo gegeven 
werd door een computergestuurde ani-
mator. Deze weg wensen wij natuurlijk 
niet in te slaan. We geloven in het warm-
menselijke aspect van het in relatie tre-
den met elkaar, zorgverlener en bewoner. 
Een robot zal mijns inziens nooit een 
presente, afgestemde zorg kunnen bie-
den.

Maar er zijn ook heel wat voordelen aan 
digitalisering. De tijd waarin een zorg-
dossier van een bewoner uit een map 
bestond waarin allerlei verschillende 
documenten verzameld zitten en we 
door het bos de bomen niet meer zagen, 
is gelukkig voorbij. Het elektronisch 
zorgdossier biedt ons als hulpverlener 
een goede hulp om de zorg en de infor-
matie op een gestructureerde manier te 
verzamelen.

Onze medewerkers worden 
ondergedompeld in het fenomeen van 
e-learning. Medewerkers worden via 
computer uitgenodigd om zich informa-
tie/opleidingen/kennis eigen te maken, 
waardoor zij op hun eigen tempo kennis 
kunnen verzamelen. Het is immers we-
tenschappelijk bewezen dat de kennis het 
best blijft hangen als informatie herhaal-
delijk aangeboden wordt, op eigen tem-
po. De tijd dat iedereen klassikaal naar de 
les gestuurd wordt, is voorbij. Deze evo-
lutie is ook binnen de onderwijssector 
terug te vinden. – Anderzijds zullen de 
medewerkers hierdoor minder van de 
werkvloer verwijderd worden.

Ook jullie als familie, bewoners worden 
betrokken in het digitaliseringsproces. Zo 
hebben jullie al kunnen kennis maken 
met de rolkrant, waarbij de informatie 
van het huis jullie via het scherm aan de 
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centrale receptie of via de tv op de kamer 
bereikt.

We zullen ook een stapje verder gaan en 
bv. bij allerhande bevragingen de digitale 
weg inslaan. Zo zou een bewonerstevre-
denheidsbevraging bijvoorbeeld via een 
uitnodigingsmail kunnen gebeuren – of 
we zouden jullie langs digitale weg kun-
nen uitnodigen voor een familieraad.

We zullen deze overstap geleidelijk aan 
doen en zeker rekening houden met de 

snelheden binnen jullie groep. Er zullen 
immers mensen zijn voor wie mailing en 
computer de normaalste zaak van de 
wereld zijn, maar anderen zullen de 
kennis van dit medium nog niet voldoen-
de beheersen.
Mocht je zelf gepassioneerd zijn door de 
digitale wereld en ons tips wensen te 
bezorgen in deze, dan horen we het 
graag.

Veerle Heemers,

Directeur zorg en kwaliteit
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PREZO: KWALITEIT IN ONZE ZORG

Onze kwaliteit in zorg! 

Prezo – evaluatie van de cluster 
Mentaal welbevinden. 
Eerst en vooral wil ik een woordje van 
dank uitspreken voor iedereen die mee-
gewerkt heeft aan de evaluatie van het 
thema ‘Mentaal welbevinden’ binnen 
PREZO. Bedankt! 

Met iedereen bedoel ik niet alleen de 
medewerkers (sleutelfiguren), maar ook 
bewoners en familieleden. Wij dragen 

jullie mening en evaluatie hoog in het 
vaandel!  Bedankt voor de fijne samen-
werking in functie van een optimale 
kwaliteitsverbetering! 

Graag deel ik een aantal resultaten mee 
van de meting. De meting bestond uit 
het afnemen van vragenlijsten, het orga-
niseren van een bewonersraad en andere 
creatieve methodieken waarin bewoners, 
familieleden en medewerkers een stem 
kregen.
 
Ook deze keer kiezen we drie projecten 
die leiden tot kwaliteitsverbetering! 

Project 1 – THEMA –  
Partnerrelaties
• Noden van een koppel bevragen 
• Vorming – partnerrelaties; seksualiteit 

en intimiteit
• Aandachtspunt ontwikkelen in EZD 

Thema  – partnerrelaties 
STERKTES ZWAKTES 

• Medewerkers gaan het onderwerp niet uit de weg. 
En halen het onderwerp aan in gesprekken als de 
bewoner hier nood aan heeft. 

• Bewoners geven aan dat alles bespreekbaar is. 
• De medewerkers bespreekt dit onderwerp met de 

nodige discretie.
• Bij problemen wordt dit gemeld in het EZD, niet 

duidelijk is waar? 

• Relationele noden zijn moeilijk om te bespreken met 
bewoners en familieleden. 

• Noden aangaande partnerrelaties, intimiteit en 
seksualiteit worden niet bevraagd tijdens een 
opnamegesprek of familiegebrek. 

• Medewerkers ervaren moeilijkheden wanneer 1 van 
beide partners meer nood heeft aan intieme en/ of 
seksuele noden en de andere niet.

• Medewerkers wensen meer vorming aangaande 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omgangstips. 
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Project 2 – THEMA – Psychisch welbevinden + probleemgedrag
• Vorming – herkennen van signalen 
• Aandachtspunt ontwikkelen in EZD 

Project 3 -  THEMA – Eigen levensinvulling en zinvolle invulling van de 
dag 
• Multidisciplinaire werking met het levensverhaal 

Thema  – Psychisch welbevinden en probleemgedrag
STERKTES ZWAKTES 

• Zowel preventie als herkennen van problemen in het 
psychisch welbevinden is ok.  

• Bewoners ervaren voldoende ondersteuning als het 
gaat over psychisch welbevinden en probleemge-
drag, maar geven aan dat het beter zou zijn mocht 
er een grotere deskundigheid zijn aangaande dit 
thema

• Het benoemen van psychische problemen is minder 
goed gekend. 

• Psychische klachten worden minder bekeken vanuit 
een ruimer betekeniskader. Men gaat niet actief op 
zoek naar de achterliggende boodschap en doet 
hierbij ook geen beroep op de referentiepersoon 
dementie van de afdeling. 

• Medewerkers noteren psychische klachten en 
probleemgedrag te weinig in het zorgdossier.  

• Er wordt weinig tot nooit beroep gedaan op de 
referentiepersoon dementie. 

Thema - Zinvolle invulling van de dag en eigen levensinvulling 
STERKTES ZWAKTES 

• Wordt bevraagd bij opname, tijdens de gebruikersraad en 
tijdens zorgmomenten.  

• Persoonlijke interesses worden opgemerkt en beluisterd bij 
bewoners en familieleden van bewoners met dementie. 

• Veranderingen in het welbevinden van de bewoner worden 
in verschillende situaties herkend, hier wordt op geantici-
peerd. (eetlust verminderd, deelname aan activiteiten 
verminderd,…). 

• Bewoners hebben het gevoel dat ze ondersteund worden 
in hun daginvulling. 

• Bewoners vinden dat de activiteiten worden aangeboden 
op maat van de bewoners en volgens het ritme van de 
bewoner. 

• Voornamelijk de ergo’s geven vorm aan een zinvolle 
invulling van de dag, de ZK en VPK hebben hiervoor weinig 
tijd. 

• Bewoners krijgen de keuze om al dan niet deel te nemen 
aan een activiteit. Worden niet gedwongen.

• Ergo vraagt vaak om feedback na activiteiten aan de 
bewoners of familie van personen met dementie

• Info aangaande activiteiten wordt voldoende toegelicht. 

• Zorgverleners noteren te weinig in het EZD over dit 
thema. 

• 3 op de 9 medewerkers geven aan dat bij een 
wijziging in het welbevinden er geen bevraging meer 
ontstaat rond dit thema. 

27

Wij gaan aan de slag met alle zwaktes die 
rond dit thema zijn aangekaart. 
Voor alle andere resultaten verwijzen we 
graag naar de info die uithangt op de 
ad-valvas op de woongemeenschappen 
(Residentie Sara) of op de uithangborden 
in de gang richting de kapel (Residentie 
Rafael) rond PREZO. 

Kirsten 
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In de zorg voor personen met dementie. 
Laat jullie inspireren door deze nieuwe 
boeken die ondersteunend zijn 

Het hart wordt niet dement – Huub 
Buijssen
Door dementie gaan vaardigheden en 
eigenschappen van mensen langzaamaan 
verloren. Dit wil niet zeggen dat alles 
verdwijnt. In dit boek gaat de auteur in 
op wat WEL blijft. Wat kan je gebruiken 
om in contact te blijven met je naaste 
met dementie…

Ga aan de slag met de wereld van gevoe-
lens en verlangens van je naaste met 
dementie. Buijssen legt uit hoe je hier in 
je communicatie rekening mee houdt. 
Hoe kun je erachter komen wat je naaste 
eigenlijk wil zeggen? Hoe speel je in op 
het achterliggende gevoel of verlangen, 
zodat je naaste zich prettiger en begre-
pen voelt?

Het hart wordt niet dement gaat ook in 
op worstelingen en gevoelens die je als 
mantelzorger kan hebben. Want zorgen 
voor je naaste met dementie is lang niet 
altijd makkelijk. Het boek geeft tips hoe 
je je naaste kan helpen, zonder jezelf te 
verliezen.

Alles is OKÉ – Ivo Victoria
"Alles is OKÉ" is de vijfde roman van de 
Vlaamse schrijver Ivo Victoria. Hij liet 
zich inspireren door het leven van zijn 

WARME ZORG
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moeder. Haar leven voordat ze de diag-
nose alzheimer kreeg en erna. "Alles is 
OKÉ" is een roman die raakt. 
Fotofantasietjes – Harriët Domselaar 
en Marlies Siewertsen 
Fotofantasietjes is een boekje met ge-
dichten en versjes voor mensen met 
(beginnende) dementie. De moeder van 
Harriët Domselaar had dementie. Het 
viel haar op dat ze nog lang bleef lezen, 
ook toen ze op een beschermde woon-
gemeenschap van een woon- en zorg-
centrum verbleef. Bij het zien van foto’s 
begon haar moeder soms zelf versjes te 
verzinnen. 
De foto’s en versjes kunnen herinnerin-
gen oproepen. Bijvoorbeeld omdat je 
naaste geprikkeld wordt door een woord 

of een afbeelding. Een mooi boekje om 
samen door te bladeren en in gesprek te 
raken.

Kirsten
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E V E R Y T H I N G 
F OR 

HE A LT HC A RE

Verhoog nu de efficiëntie van uw zorgverlening met Hospital Logistics!
Hospital Logistics bekleedt sinds jaren een leidinggevende positie op het vlak van logistieke processen voor de medische 
wereld.

De kerntaak van Hospital Logistics bestaat uit de bevoorrading van verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen vanuit één 
extern medisch distributiemagazijn.

Hospital Logistics biedt tevens oplossingen aan voor distributie en unitdosering van medicatie, zowel op centraal als op 
decentraal niveau van een zorginstelling.

Hospital Logistics staat voor innovatie, kwaliteitsverhoging en biedt maatwerkoplossingen aan zorginstellingen. Dit resulteert 
in een uniek totaalconcept gericht op consolidatie van goederenstromen met kostenreducties én serviceverhoging tot gevolg.

Voor meer informatie:
Hospital Logistics • www.hospitallogistics.eu • info@hospitallogistics.eu
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Onderhoud: Jaaronderhoud van tuin en park
 Eenmalige werken.
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registratienr.04.08.10
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Koffie- en theehuisje

Het wordt lente en we trekken naar buiten!

De deuren van ons buitenverblijf DOMMELHOF gaan weer open! De zon 
warmt alvast de stoelen en tafels op het terras. En binnenkort opent het 

koffie-en theehuisje in de belevingstuin van Residentie Rafaël. 

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers om het koffie- en theehuisje open 
te houden.

Waar? Residentie Rafaël
Wanneer? Op maandag vanaf maart tot en met oktober

Hoe laat? Van 13u30u- 16u30u 

Voor meer inlichtingen contact opnemen met mevr. Hadewych Daem, 
coördinator vrijwilligerswerking. via e-post: daemh@stRafaël.zkj.be

of op dinsdag of donderdag telefonisch op tel. 053/ 66.65.79.

VACATURES  
VOOR VRIJWILLIGERS
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HOEKJE VAN DE VRIJWILLIGER

Vrijwilliger Gina aan het woord

Hallo, beste bewoners,

Mijn naam is Gina. Ik ben al 3 jaar vrijwil-
ligster in Residentie Rafaël; nu help ik ook 
in Residentie Sara.
Ik doe dit vrijwilligerswerk zeer graag. Ik 
heb steeds in de zorg gewerkt; hierdoor 
heb ik nog veel contact met de bewoners.
Mijn hart ligt nog steeds in de zorg; 
daarom heb ik een cursus zorgmassage 
gevolgd. “Zorgmassage bij 
kankerpatiënten”: de cursus was zeer 
leerzaam en de zorg is fijn om te geven. 
Mensen aanraken en knuffelen, kan zeer 
veel wonderen doen.
Zorgmassage is een massage om mensen 
tot rust te brengen; dit gebeurt met 
relaxerende muziek op de achtergrond.
Je kunt deze massage ook toepassen bij 
mensen met dementie – en ook bij men-
sen met een ander ziektebeeld.
Er is ook vlindermassage; dit is een zeer 

lichte en zachte strijkbeweginging. Heel 
rustgevend! Je hebt ook de holistische 
zorgmassage: massage met een klein 
beetje druk.
Ik masseer steeds met draagolie, jojo ba-
olie of amandelolie; je kan altijd combine-
ren met etherische oliën. Ik gebruik enkel 
de eerstgenoemde oliën; je weet niet of 
de mensen die goed zouden verdragen in 
combinatie met etherische oliën.

Van mevr. Kirsten Fernandez-Suarez, 
referentiepersoon voor dementie, kreeg 
ik de toestemming om te helpen bij een 
verwennamiddag. Die wordt georgani-
seerd door de ergotherapeuten. De be-
woners genieten ervan en zijn tevreden. 
Ikzelf vond dit ook erg tof.
Ik bedank hierbij de ergotherapeute van 
woongemeenschap Tijm en Lavendel, 
mevr. Ans Vertommen. Hopelijk mag ik 
ook eens op andere woongemeenschap-
pen meehelpen. Dit geeft ook mij een 
positief gevoel.

Ik hoop dat ik mijn kennis nog dikwijls in 
de praktijk mag brengen en vele bewo-
ners gelukkig kan maken.

(De mensen die de cursus gevolgd 
hebben, noemen ze “zorgengelen”.)

Lieve groetjes,

Gina, “zorgengel”

3535

EVEN TERUGBLIKKEN

Driekoningen
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Kerstfeest Residentie Rafaël
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Kerstfeest Residentie Sara
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Kerstwake Residentie Rafaël
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Kinderen op bezoek Residentie Sara
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Lichtmis Residentie Rafaël
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Verzorgd avondmaal
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Het kistje
(Verhaal voor deze tijd)
 
Er woonde eens een student op kamers, 
die niet geloofde in geesten en tove-
naars. “Onzin”, zei hij, “ik ben er nog 
nooit een tegengekomen, dus bestaan ze 
niet.” Dat was al heel zonderling gerede-
neerd, en we zullen ook zien dat hij het 
mis had.

De student woonde in de Pinksterstraat. 
Aan de ene kant waren de huizen heel 
mooi en statig, maar aan de andere zijde 
zagen ze er vuil en vervallen uit. Daar 
woonden ook de meeste mensen. Er 
woonde ook een jongetje, dat de hele dag 
in bed lag en hoestte. Hij zwaaide wel 
eens naar de student, maar de student 
zwaaide nooit terug. Hij zat altijd te lezen.

Op een avond kwam de student laat 
thuis en vond een langwerpig, zwart 
doosje of tafel, met een wit kruisje op 
het deksel. “Merkwaardig”, zei de stu-
dent. Op een briefje stond te lezen:
“Beste student, vannacht om half een 

kom ik je een bezoek brengen. Je hoeft 
niet bang te zijn. Hoe vind je dit kistje? 
Hartelijke groeten.

Een Goede Gedachte.”
Er was toch niemand op zijn kamer ge-
weest? De student trok zijn pantoffels 
aan en ging in een geleerd boek lezen. 
Toen het twaalf uur sloeg, stond hij op 
en schoof het raam omhoog. Er was 
niemand te zien op straat.

“Een mooie nacht”, mompelde de stu-
dent. “Maar hoe weinigen weten er van! 
Hoe komt het dan, dat ik het zie? Ben ik 
beter dan de anderen? Neen. Maar ik heb 
er de tijd voor; de anderen moeten de 
gehele dag slaven en wroeten en ’s 
avonds zijn zij te moe om de blik om-
hoog te slaan. De wereld zit verkeerd in 
elkaar.”

Daar sloeg het half een, maar de student 
lette er niet op en vervolgde:
Iedereen maakt plannen om de wereld te 
verbeteren. Maar de wereld wordt niet be-
ter. Het zou het beste zijn indien ik al het 
geld dat ik over heb en dat ik toch niet 
gebruik, aan het gezin geef aan de over-
kant. Misschien wordt dat bleke kereltje 
dan beter. En als nu mijn buurman zo doet 
met het huis aan zijn overkant, en zo de 
hele straat door, dan is de Pinksterstraat 
gelukkig. En als alle straten over de hele 
wereld zo doen, wordt misschien de hele 

EXTRA
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wereld beter. Je moet ergens op een 
plekje beginnen. Laat dit het plekje zijn.”

“Heel goed”, zei een stem achter hem in 
de kamer.

“Hola, wie ben jij?” vroeg de student.
“Ik ben een gedachte”, zei het mannetje, 
“en wel een tamelijk goede. Er zijn er ook 
van een ander soort, maar die zijn hier 
genoeg geweest.”

“Zeg eens!” riep de student. “Ik moet 
daar allemaal niets van hebben. En in 
geesten en tovenaars geloof ik niet.”
“Ik twijfel toch”, antwoordde de student. 
“Het is allemaal onzin en mallepraat. Ik 
wil alleen zijn en met rust gelaten wor-
den.”

“Je was een ogenblik anders”, zei het 
mannetje. “Dàt is het geheim. Moet ik nu 
gaan of blijven?”

“Gaan!” zei de student. “Je verstoort mijn 
rust. Ik wil alleen zijn en leven gelijk 
vroeger. Ik heb het goed en ik wil dat het 
zo blijft. Ga heen, alsjeblieft!”

Maar het mannetje was al weg.
De volgende dag ging de student naar 
een vriend en vertelde hem wat er ge-
beurd was. “Flink gedaan”, zei de vriend.
Toen schreef de student dat iedereen 
voor zichzelf moest zorgen en dat de 

wereld nu eenmaal was zoals ze was.
De mensen aan déze kant van de straat 
waren erg trots op hem en bedankten 
hem voor zijn boek. “Het moest maar 
eens gezegd worden”, zegden ze. “En nu 
wàs het gezegd.”

En op een dag was de student afgestu-
deerd en hij gaf een groot feest. Het licht 
van de kristallen kroon viel door de 
vensters op het huis aan de overkant en 
wierp op de ramen ervan een gouden 
gloed. Doch de ramen waren gesloten en 
de gordijnen dicht. En voor de deur stond 
een wagen met een kleine, zwarte kist. Er 
was een wit kruisje op geschilderd. En 
een vrouw stond er naast, legde haar 
hoofd op het kistje en schreide.

“Waar kijk je naar?” vroegen zijn vrien-
den. “Is er iets?”

Doch de student wendde zich af – en 
zweeg.

(Ingekorte versie)

Godfried Bomans
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niet gehoord over het Lam Gods? Gent 
laat zien dat Van Eyck na zes eeuwen nog 
steeds zijn stempel op de stad drukt. 
Generatie na generatie inspireert Van 
Eyck nieuwe meesters, die in 2020 met 
grote trots in de kijker zullen worden 
gezet. Beeldende kunsten, theater, dans, 
design, mode, gastronomie, muziek en 
zelfs shopping zullen een jaar lang baden 
in de sfeer van Van Eyck en zijn virtuoze 
meesterwerk.

Omdat er veel volk wordt verwacht, 
organiseerde het MSK vorig najaar een 
“proefdag” om het parcours uit te testen. 
Ik had me vooraf ingeschreven als vrijwil-
liger. Het werd een leuke dag waarbij ik 
heel wat wetenswaardigheden over Van 
Eyck en zijn tijd te horen kreeg. Boven-
dien kregen we een brandoefening met 
evacuatie er onverwachts gratis bij. 
Gelukkig droeg ik een dikke pullover, 
want eens buiten was het frisjes.
Later in 2020 opent in de Sint-Baafska-
thedraal bovendien een nieuw bezoe-
kerscentrum. Een combinatie van origi-
nele kunstschatten en moderne 
presentatietechnieken zal daar gebruikt 
worden om het verhaal achter het veel-
luik van de gebroeders Van Eyck te ver-
tellen en de vele boodschappen verhuld 
in het Lam Gods toe te lichten.

Vriendelijke groeten

Francis

Mag het wat cultuur zijn?

Beethovenjaar 2020
In 2020 is het 250 jaar geleden dat Lud-
wig van Beethoven werd geboren. Musici 
en orkesten over de hele wereld grijpen 
de 250ste e geboortedag aan om een ode 
aan de componist te brengen. En terecht! 
Tot op de dag van vandaag heeft zijn 
oeuvre een grote invloed.

Beethoven was de oervernieuwer. En 
zijn hang naar vernieuwing beant-
woordde prima aan het ideaalbeeld 
van een kunstenaar dat we tot op de 
dag van vandaag koesteren: dat van de 
autonome geest die zich blijft ontwik-
kelen en daardoor ongrijpbaar is.
Wij kunnen dit jaar extra van de uitzon-
derlijke kwaliteit en diversiteit van Beet-
hoven genieten. Speciaal voor het Beet-
hovenjaar 2020 zullen overal ter 
wereld internationale orkesten en en-
sembles het talent en de diversiteit van 
Beethoven voor het voetlicht brengen.

Van Eyck jaar
Ook in 2020 huldigt Gent zijn grote 
Vlaamse Meester. Wie van ons heeft nog 

CULTUUR
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Poëzie in Residentie Sara
Wies Borre…: een naam die bij heel veel 
Liedekerkenaren een belletje doet rinke-
len. Wies Borre is het pseudoniem van 
Aloïs Van den Borre, die geboren en 
getogen is in Liedekerke. Hij is schrijver 
en dichter. Wij mogen van zijn werk 
genieten.

Vóór de verhuis van onze afdelingen naar 
Residentie Sara hier in de Monniksbos-
straat werd ons gevraagd, als team na te 
denken over woorden die ons typeren, 
woorden die passen bij wie wij ons zorg-
verstrekkers zijn; woorden waar wij voor 
staan. Met deze woorden is Wies Borre 
aan de slag gegaan. De prachtige gedich-
ten die hij er mee schreef verwoorden 
beeldrijk, hoe wij zorg willen dragen voor 
onze bewoners.

Wij hebben ervoor gekozen, deze per-
soonlijke gedichten een speciale plaats te 
geven in de woonkamers van onze afde-
lingen. Na enkele dagen geduldig schrij-

ven en kleuren, kunnen ze nu door ieder 
die langskomt gelezen worden.

Ze maken onze woonkamers meteen een 
pak gezelliger en huiselijker. De witte 
muren hebben een mooie bekleding 
gekregen – en de woorden die er ge-
schreven staan, zijn voor onze bewoners 
hopelijk een mooie reminder aan wie wij 
voor hen willen zijn.
Met z’n allen zeggen wij: “Bedankt en 
merci, Wies Borre!” Bedankt voor deze 
mooie boodschap, bedankt om zo mooi 
te verwoorden wat wij aan onze bewo-
ners willen zeggen.

Lynn,

Munt en Mirte

CULTUUR
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“proefdag” om het parcours uit te testen. 
Ik had me vooraf ingeschreven als vrijwil-
liger. Het werd een leuke dag waarbij ik 
heel wat wetenswaardigheden over Van 
Eyck en zijn tijd te horen kreeg. Boven-
dien kregen we een brandoefening met 
evacuatie er onverwachts gratis bij. 
Gelukkig droeg ik een dikke pullover, 
want eens buiten was het frisjes.
Later in 2020 opent in de Sint-Baafska-
thedraal bovendien een nieuw bezoe-
kerscentrum. Een combinatie van origi-
nele kunstschatten en moderne 
presentatietechnieken zal daar gebruikt 
worden om het verhaal achter het veel-
luik van de gebroeders Van Eyck te ver-
tellen en de vele boodschappen verhuld 
in het Lam Gods toe te lichten.

Vriendelijke groeten

Francis

Mag het wat cultuur zijn?

Beethovenjaar 2020
In 2020 is het 250 jaar geleden dat Lud-
wig van Beethoven werd geboren. Musici 
en orkesten over de hele wereld grijpen 
de 250ste e geboortedag aan om een ode 
aan de componist te brengen. En terecht! 
Tot op de dag van vandaag heeft zijn 
oeuvre een grote invloed.

Beethoven was de oervernieuwer. En 
zijn hang naar vernieuwing beant-
woordde prima aan het ideaalbeeld 
van een kunstenaar dat we tot op de 
dag van vandaag koesteren: dat van de 
autonome geest die zich blijft ontwik-
kelen en daardoor ongrijpbaar is.
Wij kunnen dit jaar extra van de uitzon-
derlijke kwaliteit en diversiteit van Beet-
hoven genieten. Speciaal voor het Beet-
hovenjaar 2020 zullen overal ter 
wereld internationale orkesten en en-
sembles het talent en de diversiteit van 
Beethoven voor het voetlicht brengen.

Van Eyck jaar
Ook in 2020 huldigt Gent zijn grote 
Vlaamse Meester. Wie van ons heeft nog 
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Poëzie in Residentie Sara
Wies Borre…: een naam die bij heel veel 
Liedekerkenaren een belletje doet rinke-
len. Wies Borre is het pseudoniem van 
Aloïs Van den Borre, die geboren en 
getogen is in Liedekerke. Hij is schrijver 
en dichter. Wij mogen van zijn werk 
genieten.

Vóór de verhuis van onze afdelingen naar 
Residentie Sara hier in de Monniksbos-
straat werd ons gevraagd, als team na te 
denken over woorden die ons typeren, 
woorden die passen bij wie wij ons zorg-
verstrekkers zijn; woorden waar wij voor 
staan. Met deze woorden is Wies Borre 
aan de slag gegaan. De prachtige gedich-
ten die hij er mee schreef verwoorden 
beeldrijk, hoe wij zorg willen dragen voor 
onze bewoners.

Wij hebben ervoor gekozen, deze per-
soonlijke gedichten een speciale plaats te 
geven in de woonkamers van onze afde-
lingen. Na enkele dagen geduldig schrij-

ven en kleuren, kunnen ze nu door ieder 
die langskomt gelezen worden.

Ze maken onze woonkamers meteen een 
pak gezelliger en huiselijker. De witte 
muren hebben een mooie bekleding 
gekregen – en de woorden die er ge-
schreven staan, zijn voor onze bewoners 
hopelijk een mooie reminder aan wie wij 
voor hen willen zijn.
Met z’n allen zeggen wij: “Bedankt en 
merci, Wies Borre!” Bedankt voor deze 
mooie boodschap, bedankt om zo mooi 
te verwoorden wat wij aan onze bewo-
ners willen zeggen.

Lynn,

Munt en Mirte

CULTUUR
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De jaren ‘20

Onlangs herlas ik een Engelse roman 
waar ik in mijn pubertijd heel erg van 
gehouden had – ook omdat hij toen 
prachtig verfi lmd werd door J. Losey. 
“The Go Between” (“De liefdesbode”) van 
J.P. Hartley bevat één van de mooiste 
openingszinnen die ik ooit heb gelezen, 
waardoor het verhaal mij meteen in zijn 
greep had: “The past is a foreign country: 
they do things differently there.”
(“Het verleden is een vreemd land: alles 
gebeurt er anders…)

Met dit nieuwe decennium leven we 
opnieuw in de jaren twintig. 2020 is een 
wat intrigerend getal. 100 jaar geleden 
waren de jaren twintig een tijd van ver-
andering, optimisme, voorspoed en be-
vrijding na de Eerste Wereldoorlog. Een 
tijd waarin onze wereld zich herstelde en 
heropbouwde met nieuwe hoop en een 
verlangen naar plezier en frivoliteit.

In die blije jaren ontwikkelden zich nieu-
we technologieën en een moderne le-
vensstijl. De Jazz Age en de gouden jaren 
van de Hollywoodfi lms beloofden een 
glamoureuze en populaire cultuur, die 
vorm kreeg in de art-decostijl. Exotische 
houtsoorten, blinkende metalen, geome-
trische designs en spiegelglas bepaalden 
deze stijl. Ook de mode onderging een 
grote verandering: de dameskledij werd 
korter en losser, de lange opgestoken 
haren werden geknipt en vervangen door 
een kapsel in charlestonstijl. Deze Ameri-
kaanse dans werd met zijn swingende 
ritme enorm populair, ook in Vlaanderen. 
Al werd dit door de goegemeente niet 
altijd goedgekeurd: waar ging het naartoe 
met al die zedenverwildering?

Ik herinner mij dat ik als kind op de zolder 
van mijn grootmoeder een oude gram-
mofoonspeler vond, die met de hand 
werd aangedraaid en waarbij de muziek 
uit een grote hoorn kwam. De krassende 
75-toerenplaten waren toen al een 
vondst uit een vervlogen tijd. Op menige 
regenachtige spelnamiddag leidde deze 
charlestonmuziek tot verkleedpartijen en 
doldwaas gestoei  voor mij en de buurt-
kinderen, waarbij we gans het huis op zijn 
kop zetten. Ik begrijp nog altijd niet hoe 
grootmoe het toeliet.

Jaren later, toen ik in Sint-Rafaël begon te 
werken, werd af en toe inspiratie gezocht 

ALLES KOMT TERUG
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in de charlestonmuziek en in de ver-
kleedkoffers van de zusters voor een 
optreden tijdens de eindejaarsshow. 
Succes was altijd gegarandeerd bij de 
bewoners…
Recent las ik een artikel dat het had over 
de invloed van het dansen op onze ge-
zondheid. Dansen zou immers een wel-
daad zijn voor zowel ons lichaam als 
onze geest. Het houdt ons fit en prikkelt 
onze hersenen. Maar dat weten ze in 
Sint-Rafaël al langer. Menige bewoner en 

bezoeker kan op dat vlak zijn hartje 
ophalen tijdens de zang- en dansnamid-
dagen. De ergotherapeuten en animato-
ren hebben jaren geleden al een oplei-
ding gevolgd voor “rolstoeldansen”. 
Aldus kan iedereen die het wenst wel 
eens “een dansken placeren”.

U ziet nogmaals: alles komt terug…

Van harte,

Francis
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Naast gesprekken voeren, mogen wij in 
gebedsvieringen voorgaan en zegeningen 
uitspreken. Ons werk is dus het best te 
vergelijken met de gewijde functie van 
“diaken”.

Wat is dan het verschil met een 
priester?
Behalve naar de wijding, moeten we 
kijken naar de sacramenten. Wij zijn niét 
bevoegd om de sacramentele bediening 
op ons te nemen. Die is in het algemeen 
voorbehouden aan bisschoppen, pries-
ters, alsook aan diakens (uitgezonderd 
eucharistie, biecht en ziekenzalving). 
Pastorale werkers mogen trouwen. Wij 
zijn niet gebonden door het celibaat.

Wie pastor wil worden, dient zich kandi-
daat te stellen en moet aanvaard worden 
door een aanvaardingscommissie van het 
bisdom. Hij moet gedurende minimum 3 
jaar een pastoraal-theologische opleiding 
volgen en slagen voor een pastorale 
stage.

Alles mag en niets moet
Dit is voor mij persoonlijk heel belangrijk. 
Als pastor verlenen wij pastorale zorg 
aan mensen. Moet het woord Gods dan 
steeds aan bod komen? Zeker niet! Mag 
dit? Zeker wel! Wat ons onderscheidt 
van psychologen, is de manier waarop 
wij naar de mensen toe stappen. Ik stap 
naar de mensen toe uit liefde, 

Wat is dat nu, een pastor?

Beste mensen,

Ik krijg regelmatig de vraag wat “pastor” 
of “pastoraal werker” betekent en wat 
hij/zij mag of niet mag.

Het woord “pastor” betekent “herder”. 
En, eerlijk gezegd, ik voel me ook zo. Ik 
wil hier niet mee zeggen dat jullie alle-
maal schapen zijn, maar wèl dat ik me 
voel als een herder van mensen. Be-
schermend, dragend, luisterend naar de 
andere, maar vooral: “samen” met ande-
ren op weg gaand. Een “tochtgenoot” in 
een periode van het leven van mensen: 
van bewoners, familie, bezoekers, perso-
neelsleden, kortom, van allen die in onze 
huizen binnen- en buitengaan.
Een pastor is een leek. Wij zijn gewijd 
zoals priesters en diakens. Wij, als pastor, 
krijgen een zending van de bisschop. We 
zijn een betaalde kracht die het pastoraal 
dienstwerk mogen uitvoeren in de paro-
chie, in voorzieningen, ziekenhuizen en 
woon- en zorgcentra. Wij staan er in 
voor individuele en groepsgerichte pasto-
rale begeleiding en spirituele zorg. Onze 
wens is, samen een stukje levensweg te 
mogen bewandelen, lief en leed te delen 
en een luisterend oor te zijn voor jullie 
vragen en voor wat er omgaat in het 
hart. Indien je dit wenst, brengen wij je 
graag een bezoek.

PASTORALE DIENST
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personeelslid van je woongemeenschap 
vragen, ons te contacteren om een af-
spraak te maken. Ook aan het onthaal 
kan je hiervoor terecht.

Spreek ons gerust aan als je nog vragen 
hebt rond de functie van een pastor. 
Met het fel veranderende karakter van 
onze maatschappij kunnen wij zeker 
snappen, dat veranderingen ook vragen 
oproepen.
 

Warme groet,

Jens

Jens Van Wesemael: 053/64 59 27  

(Residentie Rafaël)

Luc Bouckaert: 053/ 64 68 47  

(Residentie Sara)

omdat hij/zij ook een kind van God is. 
Moet iedere bewoner die een gesprek 
wil, gelovig zijn? Neen, wij stellen geen 
voorwaarden. Alles mag en niets moet. 
Wij hopen samen op weg te gaan met 
iedere mens hier in het woonzorgcen-
trum. Delen van het levensverhaal, een 
ritueel, geloofsvragen, het opmaken van 
een levensbalans – of iets delen vanuit je 
emoties en leven hier in huis: het kan en 
mag allemaal.

Hoe kan je ons bereiken?
De pastorale dienst bevindt zich in Resi-
dentie Rafaël op het gelijkvloers, in de 
gang van het kapsalon (laatste deur). In 
Residentie Sara: op de 2de verdieping in 
bureau 1. Je kan ook steeds aan een 
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Zondag 22 maart: vierde zondag in de 
veertigdagentijd

Maandag 23 maart: eucharistie
Eucharistie om 16u in Residentie Sara

Woensdag 25 maart: Onze-Lieve-
Vrouw Boodschap

Vrijdag 27 maart: gebedsdienst
Gebedsdienst om 16u in Residentie 
Rafaël

Zondag 29 maart: vijfde zondag in de 
veertigdagentijd

Maandag 30 maart: eucharistie
Eucharistie om 16u in Residentie Rafaël

MAART

Zondag 1 maart: eerste zondag in de 
veertigdagentijd

Maandag 2 maart: eucharistie
Eucharistie om 16u in Residentie Rafaël

Vrijdag 6 maart: gebedsdienst
Gebedsdienst om 16u in Residentie Sara

Zondag 8 maart: tweede zondag in de 
veertigdagentijd

Maandag 9 maart: eucharistie
Eucharistie om 16u in Residentie Sara

Vrijdag 13 maart: herdenkingsviering
Gebedsdienst om 16u in Residentie 
Rafaël

Zondag 15 maart: derde zondag in de 
veertigdagentijd

Maandag 16 maart: eucharistie
Eucharistie om 16u in Residentie Rafaël

Vrijdag 22 maart: herdenkingsviering
Gebedsdienst om 16u in Residentie Sara

LITURGISCHE KALENDER

De boodschap van de engel aan Maria 

Arcabas, Italië
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Zondag 19 april: TWEEDE PAAS-
ZONDAG

Maandag 20 april: eucharistie
Eucharistie om 16u in Residentie Rafaël

Vrijdag 24 april: gebedsdienst
Gebedsdienst om 16u in Residentie Sara

Zondag 26 april: DERDE PAAS-
ZONDAG 

Maandag 27 april: eucharistie
Eucharistie om 16u in Residentie Sara

De tijdstippen voor de GEMEEN-
SCHAPPELIJKE ZIEKENZALVINGEN 
op de woongemeenschappen wor-
den later nog doorgegeven aan de 
woongemeenschappen.

APRIL

Vrijdag 3 april: gebedsdienst
Gebedsdienst om 16u in Residentie Sara

Zondag 5 april: PALMZONDAG –  
PASSIE VAN DE HEER

GOEDE WEEK: Planning zie affiches en 
rolkrant

Zondag 12 april: VERRIJZENISZON-
DAG

Maandag 13 april: Paasmaandag – 
GEEN eucharistie

Vrijdag 17 april: Herdenkingsviering
Gebedsdienst om 16u in Residentie 
Rafaël
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EEN BLOEMPJE VOOR DE JARIGEN

Residentie Rafaël

MAART
4 maart: dhr. Gerrit Couck, leefgroep Linde en Maretak.
6 maart: mevr. Alice De Haen, leefgroep Linde en Maretak.
9 maart: dhr. Norbert Deheegher, leefgroep Linde en Maretak.
11 maart: mevr. Rogette Scheerlinck, leefgroep Hop en Mout.
12 maart: mevr. Josephina Demaegd, leefgroep Klaver en Oleander.
20 maart: mevr. Jeannette Sonck, leefgroep Klaver en Oleander.
22 maart: mevr. Agnes Sonck, leefgroep Linde en Maretak.
27 maart: dhr. Patrick Rombouts, leefgroep Klaver en Oleander

Residentie Sara

MAART 
4 maart: dhr. Jean Cortvrindt, leefgroep Munt en Mirte.
7 maart: mevr. Lea Demaegd, leefgroep Munt en Mirte. 
10 maart: mevr. Odile Matthys, leefgroep Munt en Mirte. 
10 maart: mevr. Denise De Pauw, leefgroep Koriander en Marjolein.
24 maart: mevr. Lea De Strycker, leefgroep Tijm en Lavendel. 
24 maart: mevr. Yvette Steenhaut, leefgroep Munt en Mirte. 
27 maart: mevr. Paula Van Vreckem, leefgroep Munt en Mirte. 
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De tijdstippen voor de GEMEEN-
SCHAPPELIJKE ZIEKENZALVINGEN 
op de woongemeenschappen wor-
den later nog doorgegeven aan de 
woongemeenschappen.

APRIL

Vrijdag 3 april: gebedsdienst
Gebedsdienst om 16u in Residentie Sara

Zondag 5 april: PALMZONDAG –  
PASSIE VAN DE HEER

GOEDE WEEK: Planning zie affiches en 
rolkrant

Zondag 12 april: VERRIJZENISZON-
DAG

Maandag 13 april: Paasmaandag – 
GEEN eucharistie

Vrijdag 17 april: Herdenkingsviering
Gebedsdienst om 16u in Residentie 
Rafaël
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EEN BLOEMPJE VOOR DE JARIGEN

Residentie Rafaël

MAART
4 maart: dhr. Gerrit Couck, leefgroep Linde en Maretak.
6 maart: mevr. Alice De Haen, leefgroep Linde en Maretak.
9 maart: dhr. Norbert Deheegher, leefgroep Linde en Maretak.
11 maart: mevr. Rogette Scheerlinck, leefgroep Hop en Mout.
12 maart: mevr. Josephina Demaegd, leefgroep Klaver en Oleander.
20 maart: mevr. Jeannette Sonck, leefgroep Klaver en Oleander.
22 maart: mevr. Agnes Sonck, leefgroep Linde en Maretak.
27 maart: dhr. Patrick Rombouts, leefgroep Klaver en Oleander

Residentie Sara

MAART 
4 maart: dhr. Jean Cortvrindt, leefgroep Munt en Mirte.
7 maart: mevr. Lea Demaegd, leefgroep Munt en Mirte. 
10 maart: mevr. Odile Matthys, leefgroep Munt en Mirte. 
10 maart: mevr. Denise De Pauw, leefgroep Koriander en Marjolein.
24 maart: mevr. Lea De Strycker, leefgroep Tijm en Lavendel. 
24 maart: mevr. Yvette Steenhaut, leefgroep Munt en Mirte. 
27 maart: mevr. Paula Van Vreckem, leefgroep Munt en Mirte. 
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Residentie Rafaël

APRIL
2 april: dhr. Freddy Van Droogenbroeck, Linde en Maretak.
4 april: mevr. José Vander Borght, leefgroep Klaver en Oleander.
7 april: dhr. Joseph De Putter, leefgroep Klaver en Oleander.
10 april: mevr. Ina leeman, leefgroep Dille en Kamille.
13 april: dhr. Egidius Geeraerts, leefgroep Linde en Maretak.
13 april: mevr. Alice Van Kelekom, leefgroep Linde en Maretak.
16 april: mevr. Gabriëlle Van Audenaerde, leefgroep Dille en Kamille.
16 april: mevr. Magda Van de Steen, leefgroep Linde en Maretak.
21 april: dhr. Andre De Jaeger, leefgroep Klaver en Oleander.
25 april: mevr. Lieve Van der Perre, leefgroep Hop en Mout.
29 april: mevr. Emma Arckens, leefgroep Klaver en Oleander

Residentie Sara

APRIL
2 april:  mevr. Paula Van Damme,  

leefgroep Munt en Mirte.
5 april:  mevr. Adeline Breynaert,  

leefgroep Tijm en Lavendel.
6 april:  mevr. Mariette Van Bossuyt,  

leefgroep Tijm en Lavendel. 
14 april:  mevr. Annita De Man,  

leefgroep Munt en Mirte. 
17 april:  mevr. Denise Van Mulders,  

leefgroep Koriander en Marjolein.
22 april:  mevr. Marijke Huls, leefgroep 

Tijm en Lavendel.
28 april:  mevr. Leonie Van Den Haute,  

leefgroep Koriander en Marjolein.
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VAN HARTE WELKOM

Residentie Rafaël
Van harte welkom op leefgroep Dille en Kamille
Dhr. Jean Blanchin, afkomstig van Affligem.
Van harte welkom op leefgroep Linde en Maretak
Dhr. Petrus Breynaert, afkomstig van Denderleeuw.
Van harte welkom op leefgroep Klaver en Oleander
Dhr. Patrick Rombouts, afkomstig van Antwerpen.
Dhr. Guillaume Demeyer, afkomstig van Ninove.

Residentie Sara
Van harte welkom op leefgroep Munt en Mirte
Mevr. Anny Pevenage, afkomstig van Aalst.
Dhr. Camillus De Boever, afkomstig van Erpe-Mere.
Mevr. Marie-Paule Bossaert, afkomstig van Dilbeek.
Van harte welkom op leefgroep Koriander en Marjolein
Dhr. Frans Van Nieuwenborgh, afkomstig van Affligem.
Van harte welkom op leefgroep Tijm en Lavendel 
Mevr. Maria Van Opdenbosch, afkomstig van Denderleeuw.
Broeder François Peleman, afkomstig van Liedekerke.
Mevr. Adeline Breynaert, afkomstig van Liedekerke.
Mevr. Eveline Van den Borre, afkomstig van Liedekerke.
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Residentie Rafaël

Leefgroep Dille en Kamille:
Op 9 januari overleed dhr. Remi Jans, op 66jarige leeftijd.
Leefgroep Hop en Mout:
Op 1 januari overleed mevr. Agnes De Wannemaeker, op 89jarige leeftijd.
Leefgroep Klaver en Oleander:
Op 4 januari overleed dhr. Frans D’haeseleer, op 86jarige leefijd.

Residentie Sara

Leefgroep Munt en Mirte:
Op 19 januari overleed  mevr. Maria Van Huylenbroeck, op 93jarige leeftijd.
Leefgroep Koriander en Marjolein:
Op 13 december overleed dhr. Marcel Verleysen, op 81jarige leeftijd.
Leefgroep Tijm en Lavendel:
Op 25 november overleed mevr. Maria Deneef, op 89jarige leeftijd.
Op 23 december overleed mevr. Josephine De Bolster, op 76jarige leeftijd.
Op 11 januari overleed mevr. Maria Geeroms, op 100jarige leeftijd.
Op 12 januari overleed dhr. Gaston Vanderroost, op 88jarige leeftijd.
Op 13 januari overleed dhr. Roger Snel, op 86jarige leeftijd.

VOOR ALTIJD BIJ DE HEER
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OVER ONZE MEDEWERKERS

Residentie Rafaël
Op 6 december overleed dhr. Jean Hollemans, vader van Ferdinand Hollemans, per-
soneelslid van de keuken.
Op 1 januari overleed mevr. Agnes De Wannemaeker, moeder van Annie Huyssen, 
personeelslid van de servicedienst.

Residentie Sara
Op 27 november overleed mevr. Leontine Verlie, moeder van Johan Pauwels, collega 
technische dienst.

Onze oprechte deelneming.
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Maartse buien en aprilse grillen

De bloemen waren iets te rap,
de lente brak niet door,

de winter nam het laatste woord,
en zorgde dat het vroor.

De vogels zochten vlug beschutting,
de natuur, die viel weer stil.

En ik dacht: “Dit is weer typisch,
een maartse bui, aprilse gril.”

Dirk Devroye

POËZIEHOEKJE

63

1 april

Morgen is het 1 april
Grapjes maken voor iedereen die wil

Maart is voorbij
De zomer komt steeds dichterbij

De klok ging vooruit
De vogeltjes zongen luid

De lente begon
En er waren vele uren zon

De bloemen kleuren
De zoete geuren

Vrolijkheid
Blijheid

Fijne april voor jullie allemaal
En geniet maar van elke zonnestraal
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Pasen
De eerste dag

Het was vroeg in de morgen
de eerste dag

van een nieuwe tijd

En het gebeurde
dat Hij die was gestorven

koud als een steen daar lag
achter een steen geborgen

opstond
in het licht liep

de dood meester was
de Herder bleek die waarlijk

tot in de dood afdaalde
voor zijn schapen

Het was vroeg in de morgen
de eerste dag van
een nieuwe tijd

Inge Lievaart

65

Vier de liefde

22 maart - Herinnering aan de aan-
slagen in Zaventem en Maalbeek 

De liefde
Het broze en onbreekbare lijntje dat ons 
verbindt met onze geliefden tot over de 
dood
De liefde die me nog dagelijks doet bre-
ken… in tranen
De liefde die me toch weer doet opstaan, 
met meer kracht dan er in dit lijf is
De liefde die ons uit onze schuilplaatsen 
doet komen om ons verdriet en hoop 
met elkaar te delen
De liefde die maakt dat we in elkaars 
ogen kunnen kijken en daar naast de 
ander ook ons-zelf zien
De liefde die maakt dat we elkaar kunnen 
ontmoeten over de verschillen heen
De liefde die maakt dat we gewoon ons 
zelf kunnen zijn, en zo ook de andere 
anders laten zijn.
Want zonder verschil geen echte ont-
moeting. En zonder ontmoeting geen 
liefde.
De liefde ook die ons uit onze huizen doet 
komen om samen te komen in cirkels
Cirkels waarin we luisteren naar ons hart 
en onze stem laten horen
Cirkels waarin we onszelf terugvinden in 
contact met elkaar en met de stilte in ons 
en rondom ons
Cirkels waarin we ons herinneren dat 

samenzijn er is om ons te helen en niet 
om ons kapot te maken.
We zijn geboren verbonden met de an-
dere. In het begin zelfs één met onze 
moeder.
Het leven leert ons eerst autonoom te 
worden, en dan te leven in verbonden-
heid met elkaar.
Soms lijkt het dat we beide zaken kwijt 
zijn. Dat we terug hebben te leren onze 
autonomie te herwinnen en in verbon-
denheid de weg van ons leven te gaan.
Zodat het afscheid op het einde ons niet 
scheidt.
Zodat er in de zucht tussen geboorte en 
dood, een beetje liefde kan zijn en mag 
blijven.
Als we niet de keuze hadden over waar en 
hoe we op deze wereld zijn gekomen, dan 
hebben we alvast de keuze over hoe we 
onze weg naar het einde maken en welke 
herinnering we achterlaten bij de ande-
ren.
Ja, we hebben de keuze.
Ik nodig jullie uit om elkaar en jezelf te 
onmoeten in één van de komende verbin-
dende Cirkels van We have the choice. 
Kristin Verellen in Maalbeek
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Beste liefhebbers,

In onze vorige opgave ontbraken enkele omschrijvingen van de te zoeken woorden. De 
wedstrijd kon dus maar gedeeltelijk opgelost worden. Excuus!
We haasten ons om jullie een andere opdracht aan te bieden – en we zullen ook de 
drukproef grondig controleren.
Bezorg ons jullie oplossingen vóór 25 maart.
Om onze vergissing een beetje goed te maken, schenken we uitzonderlijk drie coupes ijs 
aan de winnaar.
Succes!
Toffe paasdagen.
Chris

ONZE WEDSTRIJD

67

Nieuwe opgave:
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Nieuwe opgave:
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ONZE TOEKOMST

OM TE KLEUREN

69

Opeens werd ik aangevallen door een 
hevige aprilse gril.

… En zo werden er weer drie mussen 
geboren die het hunne zullen bijdragen
tot een betere wereld.

Vader heeft al in veel bedden gezaaid, 
maar voor sommige dingen
is het nog te vroeg.
Hij ging iedere dag de tuin in en keek op 
zijn knieën of er nog geen boontjes uit-
kwamen.

Daar zagen we ook een boer die bezig 
was met heel zijn gezin te mesten.

De vissen steken de handen uit de mou-
wen om eitjes te leggen.

Het wordt stilaan warmer; ik voel dat 
aan de kleren die ik afgelaten heb

P.V.Haverbeke  

Lente-uitschieters in schoolwerkjes
 
Pasen en de klokken van Rome

Ik onderhoud goed mijn vasten alsook 
het snoepen.
We zullen ook eens ferm biechten en 
communiceren.

Op Witte Donderdag zijn we naar de 
voetwasserij gaan kijken.

Zodra vader zijn eieren gelegd heeft, 
komt hij vlug in huis gelopen.

Moeder legt ook eieren, maar een beetje 
overal rond in de tuin.

De natuur

Heel de natuur begint weer botten te 
dragen.

De muggen komen hier weer het seizoen 
doen.

HUMOR
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TWEEMAANDELIJKSE THUISKRANT  
VOOR BEWONERS EN FAMILIE VAN HET  
WOONZORGCENTRUM SINT-RAFAËL

Werkten mee:
Luc Bouckaert
Sylvie Cotthem
Cindy D’hoe
Hadewych Daem
Lynn Deschuyteneer
Bjorn Franck
Kirsten Fernandez-Suarez
Veerle Heemers
Greet Merlevede
Elke Ots
Ina Schouppe
Evi Tortelboom
Karmen Van Den Houtte
Margot Van Espen
Karin Van Hover
Jens Van Wezemael
Ans Vertommen

Kernredactie:
Yolande Gettemans
yolande.gettemans@gmail.com
Manu Langerock
LangerockM@strafael.zkj.be
Marleen Bastaerts
marleenbastaerts@hotmail.com
Francis Pitteurs
francispitteurs@skynet.be
Freddy Roesems
freddyroesems@gmail.com
Chris Van der Perre
chris.vanderperre@skynet.be

Prijsbepaling “Hartenklop”
20 €: abonnement en verzending
40 €: steunend lid (inclusief abon-
nement)
130 €: reclamelid (inclusief abonne-
ment)

Verkoop losse nummers aan de 
receptie: 4 €

Contactgegevens:
WZC Sint-Rafaël
Kasteelstraat 14
1770 Liedekerke

Tel 053 66 65 79

www.wzcsint-rafael.be

Verantwoordelijke uitgever:
Manu Langerock

Mail: LangerockM@strafael.zkj.be
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AANKONDIGINGEN

Modeshow 

Op 10 maart hebben we SENIOR  

FASHION te gast in Residentie Sara – en 

op 5 maart in Residentie Rafaël. Senior 

Fashion brengt een uitgebreide collectie 

kledij mee en bezorgt ons een kleine 

modeshow. De kleding wordt verkocht 

aan democratische prijzen. Kom eens 

kijken, passen en genieten!
 

Dankdag vrijwilligers

We bedanken onze vrijwilligers voor hun 

dagelijkse inzet. Dit jaar gaat de vrijwil-

ligersgroep vieren in Puyenbroeck – en 

dit op dinsdag 3 maart.
 

Zangnamiddag 

In Residentie Sara is er op donderdag 5 

maart een zangnamiddag. Al wie zin heeft 

om te zingen, wordt van harte verwacht.
 

Gerodent

In de week van 9, 10,11,12 en 13 

maart komt het Gerodent-team 

langs. Indien je bij opname nog geen 

goedkeuring hebt gegeven voor een 

consult, kan je dat zeker nog doen via 

de mondzorgverantwoordelijken op 

de afdeling.
 

Opening koffie- en theehuis 

Voel je ook al lentekriebels? Tijd om naar 

buiten te trekken en te genieten van de 

natuur. Waar kan je beter zitten dan op het 

terras van het Dommelhof? Vanaf maart 

kan je, bij goed weer, OP MAANDAGNA-

MIDDAG, genieten van een heerlijk tasje 

koffie of thee of van iets fris. De vrijwilligers 

heten je van harte welkom.
 

Week van de valpreventie

In de week van 20 april werken we 5 dagen 

rond valpreventie. Beter voorkomen dan 

genezen is het motto. Het programma zal 

nog uitgehangen worden in Residentie 

Rafaël en in Residentie Sarah en zal te 

raadplegen zijn op de rolkrant.
 

Aankondigingen foto 4 valpreventie

Zapatta Shoes

Op dinsdag 28 april komt Zapatta Shoes 

langs in Residentie Rafaël. Kom zeker kijken 

naar een uitgebreid gamma in de collectie 

lenteschoenen. De dames van Zapatta 

helpen je graag met passen en geven je 

goede raad. Welkom!
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