
VOORWOORD

Beste,

Deze dagen probeert iedereen de

gezelligheid van de Kerstsfeer in huis te

brengen. De kerstbomen worden mooi

versierd en overal zie je sfeervolle

verlichting. Dit licht dat we met Kerst

overal laten schijnen verwijst naar het

feest van de geboorte, een feest van

nieuw leven, van nieuwe hoop.

Door de huidige omstandigheden

hebben mensen echter het gevoel de

hoop wat te verliezen. Niemand kan ons

op dit moment duidelijke vooruitzichten geven wanneer deze

pandemie achter de rug zal zijn en wij naar ons vertrouwde,

zorgeloze levenspatroon kunnen terugkeren.

Mensen komen op straat om hun mening kracht bij te zetten. Wat

we echter vaak niet zien is dat een exponentieel veelvoud van de

mensen hun problemen en zorgen in alle stilte dragen, zonder dit

op straat te roepen om aandacht te vragen voor hun situatie. Al te

vaak worden deze mensen niet gehoord in hun stilte. We zijn te

sterk bezig met onszelf, onze eigen zorgen en bekommernissen.

Mag het dan ook mijn stille wens voor jou zijn dat je het geluid van

de stilte, van het stille lijden bij de mensen rondom jou kan en mag

herkennen en horen. Ik wens dat de tijd genomen wordt om te

luisteren, er te zijn voor mekaar, iets te betekenen voor de ander, in

een gebaar hoe klein ook. Deze gebaren bevatten een

wederkerigheid die geluk en voldoening kan brengen in onze harten.

Met onze ogen en hart wijd open zien we de mooiste kansen om er

te zijn voor de ander.

Graag wil ik iedereen van jullie een goeie verhuis en verblijf

toewensen in ons nieuw woonzorgcentrum. Wij rekenen er nog

steeds op om in de maand mei te kunnen verhuizen. Hier kijken we

alvast naar uit!

Genegen groet,

Günther

"Vriendelijkheid is zoals sneeuw,
het maakt alles waarop het valt mooier."

~ Kahlil Gibran
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Je sliep zo stil vannacht, de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht, de ochtend zou vergeten...

Toon Hermans

ONZE BEWONERS

Overlijdens

M. Tournet André
07/03/1934 - 28/10/2021

M. De Bosscher Emiel

05/01/1926 - 01/11/2021

M. Van Driessche Georges

12/12/1936 - 06/11/2021

GV + KV : Jacqueline Saelens

DVC : Anette Bogaert

1A : Simonne Feys

1B : Jeanine Vermeulen

1C : Roger Van Praet

2A : Antoinette Van Beversluys

2B : Maria Vlerick

3A : Hubert De Stercke

3B : Suzanne Lambein

Kerstperiode

Normaal vindt er jaarlijks een kerstmarkt plaats voor de

bewoners. Door de precaire situatie in de samenleving zal

er ook tijdens de kerstperiode voor gezorgd worden dat

er niet teveel bewoners van verschillende diensten

samengebracht worden bij elkaar. We trachten ongeacht

de huidige maatregelen er toch het maximale uit te

halen.

Verkoop in cafetaria

Er zal geen kerstmarkt plaatsvinden maar er zal in de

cafetaria wel een standje voorzien worden met kerst- en

geschenkartikelen die verkocht zal worden.

Ook Glühwein & warme chocomelk zal gekocht kunnen

worden.

Donderdag 23 december: Muziekprogramma: kerstliedjes

met foto's, een terugblik op het voorbije jaar (infokanaal)

Vrijdag 24 december: Kerstconcert André Rieu

(infokanaal)

Donderdag 30 december: Radiopragramma met Antony:

verzoeknummers (infokanaal)

Vrijdag 31 december: Oudejaarsfeestje: voorlezen

nieuwjaarsbrieven aan bewoners + hapje en drankje

Activiteiten

M. Thienpondt Geert

(zoon van Mw. Graux Vivianne)

08/09/1954 - 14/11/2021

M. De Smet Herman

22/03/1940 - 02/12/2021

Mw. Coucke Suzanne

20/09/1929 - 09/12/2021

Winnaars

vlaamse kermis

18 en 25 november



ONZE MEDEWERKERS

Nieuwe medewerkers

Ros Vanessa

Zorgkundige DVC

Sinds 2 november '21
Zo fijn dat wij collega's zijn

Als liefde een weg kon bouwen en herinneringen een brug,
dan kwam ik je achterna, en bracht ik je terug.

Anton Van Wilderode

Wij gedenken:

M. Lootens André, vader van Martine Lootens, overleden op 26 november 2021.

M. De Smet Herman, schoonvader van M. De Coen Günther (directeur), overleden op 2 december 2021.

Nieuwe werkgroep valpreventie

Wist je dat 1 op de 2 bewoners binnen het

rusthuis minstens 1 maal valt per jaar?

Binnen ons WZC is dit niet anders. Hoog

cijfer, vind je niet? Vanuit dit gegeven werd

in april 2021 de werkgroep valpreventie

opgericht. We willen het aantal

valincidenten in onze voorziening

verminderen.

De afgelopen periode hebben we als

werkgroep al een mooie weg afgelegd. Het

proces (meerjarenplan) dat we doorlopen,

verloopt a.d.h.v. een uitgetekend

stappenplan dat opgesteld is door het

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie

Vlaanderen, het EVV.

Katrien Decoussemaker (kinesitherapeut)

volgde er vorig jaar de opleiding tot Expert

Valpreventie. Zij kreeg een brede bagage

mee die zij gedeeld heeft met de

verschillende leden van de werkgroep.

In een volgende fase deden we enkele

bevragingen bij verschillende betrokkenen

(personeel, vrijwilligers, bewoners, arts) om

de huidige situatie in kaart te brengen.

Nadien hebben we deze afgetoetst met de

richtlijnen van het EVV. Van hieruit werken

we aan een visie om duidelijk te bepalen

waar we als werkgroep voor staan, waar we

de komende jaren naartoe willen werken en

wat wij voor jullie willen betekenen. Nadien

bepalen we concrete doelstellingen en

gekoppelde actiepunten.

Laten we jullie kennismaken met de leden

van de werkgroep; verschillende disciplines

zijn in de werkgroep vertegenwoordigd. Ook

werd er getracht om van elke afdeling een

afgevaardigde in de werkgroep te hebben.

Hebben jullie vragen? Merken jullie zelf iets

op? Willen jullie graag informatie met ons

delen? Aarzel dan zeker niet om ons te

contacteren via een lid van de werkgroep of

via mail: kine@delichtervelde.zkj.be .

Afscheid

Van links naar rechts: Decoussemaker Katrien (Kine), Hoste Peggy (Kine), Ballet Mathias (Ergo & Kine), Schelstraete Jolien (Ergo),

Staelens Petra (Mobiele equipe & Nacht), Wittebols Valerie (Nacht), Delbaere Cindy (Gelijkvloers), Troncquay Tania (Gelijkvloers),

Van den Bossche Erica (1C), Vandevelde Agnetha (2A), Visca Milena (3A), Van Hecke Catharina (3B)



VRIJWILLIGERS

“Muren vallen als mensen opstaan."
~ Loesje

Nieuwe vrijwilligers:

Van Simaey Ronald De Regge Carine

Binnenkort krijgen onze vrijwilligers een nieuwe naambadge,

Een voorbeeld van hoe ze er uit zullen zien:

Van kelder tot zolder

Een rubriek waarin we elke afdeling en

dienst aan bod laten komen. Zoals de

titel laat vermoeden, gingen we van start

in de kelder van ons woonzorgcentrum

en komen zo, in de loop van de tijd, alle

disciplines aan het woord.

Hallo, ik ben Gratiën Nuyts,

geboren en getogen in de

Antwerpse Kempen en nu

woonachtig te Brakel.

Samen met mijn

echtgenote zijn we fiere

ouders van 2 kinderen.

Sinds 01/01/2021 neem ik

de functie waar van diensthoofd keuken. Na

9 jaar zelfstandig een restaurant uitgebaat

te hebben, ben ik al 26 jaar actief in

grootkeukens van diverse bedrijven zowel in

de industrie als in de zorg en het onderwijs.

In mijn vrije tijd ga je me vaak buiten

treffen. Daar kom ik tot rust. Ik geniet van

werken in de tuin en het verzorgen van

onze dieren. Wat op tijd en stond niet mag

ontbreken is een lange wandeling samen

met mijn echtgenote tussen de velden en in

de bossen. Onze Vlaamse Ardennen lenen

zich hier uitermate toe.

Tenslotte aanschouw ik graag onze kinderen

tijdens de uitoefening van hun hobby’s. Als

zij genieten, geniet ik sowieso mee.

De doelstelling van de dienst voeding is

dagelijks instaan voor kwaliteitsvolle en

heerlijke maaltijden voor onze bewoners én

onze medewerkers. Om deze doelstelling te

bereiken dienen heel wat deeltaken

uitgevoerd te worden: tijdig bestellen en

aanleveren van voedingsmiddelen, prijs/

kwaliteit analyse, aansturen en

ondersteunen van het keukenteam,

opvolgen van de hygiënische richtlijnen etc.

De maatstaf om te bepalen of we onze

doelstelling bereikt hebben, zijn onze

bewoners. Met veel belangstelling en

enthousiasme ga ik graag in op de vraag

naar een gesprek. Zij zijn onze mijlpalen.

Met andere woorden, we staan open voor

feedback waar we in de mate van het

mogelijke mee aan de slag gaan. Hierbij

willen we een oproep doen naar suggesties

van bewoners én medewerkers. Heb je

ideeën, opmerkingen of vragen deel deze

met ons.

Ik heb het geluk er niet alleen voor te staan.

Ik kan en mag rekenen op de steun en de

medewerking van alle collega’s en in het

bijzonder de medewerkers van het

keukenteam. Wij zijn een geoliede ketting

waar elke schakel even belangrijk is. Elke

individuele keukenmedewerker is onmisbaar

om tot een goed einde te komen. Samen

zijn we sterk!

Onze grootste voldoening is wanneer een

bewoner spontaan zegt of laat weten dat

het eten lekker is …



NIEUWS UIT ZORG-SAAM

Beste Zorg-same vrijwillig(st)er

Op deze internationale dag van de vrijwilliger geef ik hierna graag het woord aan Eva

Hambach, directeur van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het is immers belangrijk

dat je ervaart dat jij met jouw persoonlijke engagement opgenomen bent in een heel

grote gemeenschap van vrijwilligers in alle mogelijke sectoren, die allemaal onze

samenleving helpen draaien!

Maar vooraf wil ik toch ook namens VZW Zorg-saam graag kort en krachtig 1000x dank

zeggen! Voor je inzet, je volhouden, je wachten in deze bizarre coronatijden, je invallen en

aanvullen, je werk en je aanwezigheid bij onze bewoners en medewerkers…

Ik hoop stellig dat we elkaar zullen kunnen ontmoeten op het dankfeest op 8 maart,

waarover je wellicht al een en ander vernam via de coördinator in jouw huis. Helaas

bestaat daarover momenteel onzekerheid vanwege de vierde coronagolf die in volle

hevigheid woedt… Alles zal afhangen van hoe vlug én hoe ver de cijfers dalen… Houd dus

ajb 8 maart nog vrij, maar houd tegelijk je mailbox in de gaten aub.

En nu over naar Eva Hambach!

Groet

Stijn Van den Bossche

5 december: Internationale dag van de vrijwilliger



PASTORAAL NIEUWS

Je hoeft niet veel te spreken
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat je vrede vindt
als je dit Kind naar binnen laat.

Je hoeft geen schatten mee te dragen
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat voor dit Kind
een klein gebaar volstaat.

Je hoeft niet lang te blijven
wanneer je naar de kerststal gaat,
als je maar begrepen hebt
wat dit Kind te wachten staat.

Je hoeft niet bang te zijn
wanneer je naar de kerststal gaat,
dit Kind legt weer de rust
op jouw vermoeid gelaat.

Je hoeft niet veel te wensen
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat in 't nieuwe jaar
dit Kind je niet verlaat.

Frans Weerts

De parabel van de os...

Ergens ver van hier leefde een eenzame os.
Hij was te oud voor het zware werk en verveelde zich.

Op een avond klonk er gestommel en vlakbij de stal zag hij
een kleine ezel.
“ Het is zo koud - rilde het dier - mag ik hier schuilen?”
Vriendelijk knikte de os: “Natuurlijk! Er is plaats genoeg, kom
binnen.”
“Ik kan nergens terecht, klonk het sip. Ze spotten met me
omdat ik klein ben en noemen me dom en lui.”
“Dat ken ik, zuchtte de os, de wereld is hard.
Ik ben oud en tel niet meer mee, niemand ziet nog naar me
om.”
Triest keek hij om zich heen en ging liggen.
Voorzichtig vleide de jonge ezel zich tegen hem aan en zei:
“Maar ik ben heel blij dat jij er bent!”
Hij voelde zich veilig bij de oude os en kreeg het stilaan wat
warmer.

Even later schrokken ze op … er stond warempel weer
iemand bij de stal!
“Weten jullie raad, ik ben verloren gelopen?” klonk het.
De os riep ook dit arme schaap naar binnen, troostte het en
beloofde om de volgende dag te helpen zoeken naar de
kudde.

En de ezel zei: “Ik zal jou dragen als je moe wordt, lasten
dragen is mijn taak.”
Opgelucht knikte het schaapje en het proefde wat van het
hooi.
Algauw viel het uitgeput in slaap terwijl de os zijn warme
adem blies.
Tevreden keek de ezel toe en glimlachte …

En zie, die avond kwam een engel voorbij:
“Hier moet het zijn, dacht hij,
want nergens, in geen enkele herberg zijn de vrouw en haar
man welkom.”
De engel zag hoe de dieren elkaar nabij waren.
“Deze plek is ‘warm’ genoeg om het Kind te laten geboren
worden” dacht hij hardop.
“Het Goddelijke Kind, de Messias, die later zal opkomen voor
al wie klein en zwak is, wordt straks hier verwelkomd.”

Zo gebeurde het dat diezelfde nacht de vrouw en haar man
uiteindelijk beschutting vonden in een doodgewone stal.
En de os, de ezel en het schaapje waren de eerste getuigen
van het wondere gebeuren.
Bij hen was immers plaats genoeg ook … in hun hart!





www.zorg-saam.be/delichtervelde - #samenzorgenvoorelkaar


