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Samen met het heropstarten van
de bibliotheek groeide het idee
om een VOORLEESGROEPJE op te
richten. Een groepje enthousiaste
vrijwilligers stak de koppen bij el-
kaar om dit project uit te wer-
ken. Er werd alvast gestart met
succes met een klein groepje
bewoners per afdeling. Later zal
dit verder uitgebreid worden met
individueel voorlezen op de
kamer.

Voorlezen is veel meer dan enkel
maar lezen. Voorlezen geeft ont-
spanning, is samen luisteren, sa-
men herinneringen ophalen, sa-
men luisteren naar reacties, sa-
men vertellen. Samen lezen doet
broodnodige vriendschappen
groeien. Samen lezen geeft rust
en geborgenheid.

Wij vroegen aan onze vrijwilligers
Roger, Gerd, Guy, Josée en Nico-
le om hun motivatie voor het
voorlezen neer te schrijven.
Hier volgt hun getuigenis:

Roger:
Ik wou graag voorlezen voor een
groep omdat dit heel vaak een
middeltje is om de groepsleden
dichter bij elkaar te brengen.
Mijn eerste keer was meteen een
schot in de roos. De mensen

kwamen los en uiteindelijk zaten
ze lekker te keuvelen met elkaar.
Iets kunnen betekenen voor de
bewoners, al is het maar enkele
minuten, daar doe ik het voor.
Hun waardering is de mooiste
beloning.

Gerd:
Vertellen en voorlezen zijn twee
van mijn grote passies. Ik las al
voor in de bibliotheek voor de
allerkleinsten en was jarenlang
vrijwilligster met mijn aaihondje
Mieke in rust- en verzorgings-
tehuizen. Daarom twijfelde ik niet
lang om te reageren op de vraag
naar voorlezers in De
Regenboog en te participeren in
dit nieuwe project.

Josée:
Doelstelling van het voorlezen: bij
de luisteraars, door middel van
een kortverhaal, een herinnering
bovenhalen uit hun rijk gevuld
leven. Wij, als voorlezers, kunnen
een vraag stellen over het ver-
haal en een luisterend oor zijn
voor hun persoonlijke ervaring
hier omtrent. Een verrijking voor
beide partijen!

Guy:
Het was voor mij een uitdaging,
die 100 % is meegevallen. De

bewoners gingen spontaan op in
het voorleesverhaal. Het was
overduidelijk dat verhalen her-
inneringen -zelfs uit een ver ver-
leden- opwekken en een bron
van nieuwe, spontane verhalen
en belevenissen kunnen zijn. Het
was leuk en gezellig voor alle
partijen. We hebben ervan geno-
ten!

Nicole:
Het nieuwe project voorlezen
sprak me aan, alhoewel ik er
geen ervaring mee heb. En dat ik
dat kan doen in een klein team
vind ik zeker ook belangrijk.
Het is voor mij vooral de uitda-
ging verhalen te komen brengen,
om zo bewoners een leuk mo-
ment te bezorgen. Ik doet het
voor hen, maar eigenlijk ook een
beetje voor mezelf!

De juiste verhalen kiezen is vaak
niet eenvoudig. Soms zijn ze te
braaf, soms te pikant, te lang of
te moeilijk geschreven. We zijn
nog op zoek naar korte verhalen
met herkenbare thema’s, die le-
vendige herinneringen naar bo-
ven halen. Alle suggesties zijn
welkom.

Anita De Vogelaer
Animatie
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15 oktober: Dag van de Stichting
Het meerjarenplan van de Stichting van Openbaar Nut Zusters Kindsheid Jesu (2022-2026)

Ongetwijfeld krijgt 15 oktober
binnen de zustersgemeen-
schappen Kindsheid Jesu jaar-
lijks de verdiende aandacht.
Het is hun hoogdag als Con-
gregatie.

Een gelegenheid, niet de eni-
ge, om stil te staan bij de uit-
zonderlijke maatschappelijke
betekenis van onze Stichter
Kanunnik Petrus Jozef Triest
maar ook om met dankbaar-
heid en nederigheid terug te
blikken op de rol van de de
Congregatie (nu de Stichting
van Openbaar Nut Zusters
Kindsheid Jesu) bij de tot-
standkoming van innovatieve
initiatieven in het onderwijs, in
gezondheidszorg vnl. oude-
renzorg en ziekenzorg, wel-
zijnswerk (jeugd en kind),
maar ook gelijkaardig stich-
tingswerk in Congo.

Hoe vooraanstaand, funda-
menteel en bepalend de rol
van de Stichter en de Zusters
van de Kindsheid Jesu ook is
geweest, blijkt uit het feit dat
Kanunnik Petrus Jozef Triest
van bij het begin overtuigd
was van het belang en de
waarde van netwerken, van
verbondenheid, van ‘inspira-
tors’ die eerst samen met de
Zusters, veel later dan weer in
afwezigheid van zusters, het
apostolaat zouden overnemen
en bestendigen. We staan aan
een onomkeerbaar scharnier-
punt. De Stichting zet het
werk voort van de Congrega-
tie.

Zo is ieder van ons verbonden
met die Stichting, tochtgenoot
van de allereerste geroepe-
nen en uitverkoren om de spi-
ritualiteit van de Zusters
Kindsheid Jesu niet alleen te
herkennen en te respecteren,
maar ook en vooral in haar/
zijn organisatie tastbaar en
concreet gestalte te geven. Dit
is de spirituele traditie die de
zusters graag willen doorge-
ven via hun Stichting.

We hebben het vaak over de
secularisering van de samen-
leving waarbij ons christelijk
geloof vaak als marginaal
wordt bestempeld. Eigenlijk is
dit zelfs positief. Jezus stond
aan de marge van onze sa-
menleving. Het is op die mar-
ge dat Kanunnik Triest en de
vele zusters hun stichtend
werk hebben gestart.

Geloof is naar mijn aanvoelen
geen doel op zich, des te meer
dient ze dienstbaar te zijn aan
een leven gericht op de ande-
re, de naaste, zij of hij aan
ons toevertrouwd. Geloof is
een krachtbron die het ons
mogelijk maakt om de andere
te (h)erkennen en tegemoet te
komen zoals wijzelf willen ont-
moet worden. Jezus kwam
ons tegemoet, Kanunnik Triest
kwam ons tegemoet, de
zusters kwamen ons tege-
moet en wie kwamen wij tege-
moet?

Het vraagt een onvoorwaarde-
lijke geduldige en zachtmoe-
dige liefde om naar het voor-
beeld van het ‘kind Jezus’:
ongeremd, eenvoudig, nederig
en zonder verwachting van
wederdienst dienstbaar te zijn
aan de medetochtgenoten op
deze aarde.

Ons christelijk geloof overstijgt
ons menselijk besef van de
tijd. Het is als het ware eeu-
wig. Al evolueert de beleving
ervan, het blijft onze opdracht
als dragende kracht van de
Stichting om de grondwaar-
den en krachtlijnen die ons
eigen zijn te bewaken en door
te geven vanuit het vertrou-
wen dat Kanunnik Triest aan
de zusters gaven. Geen betere
insteek dan waarachtig te
getuigen over wat ons bezielt
als mens en zeker als perso-
neelslid in één van de organi-
saties van de Zusters Kinds-
heid Jesu.

De Stichting van Openbaar
Nut Zusters Kindsheid Jesu
neemt zich voor om, naast het
materiële, ook en in de eerste
plaats de spirituele traditie
verhalend door te geven aan
alle betrokkenen die het enga-
gement op zich namen te
treden in de sporen van de
Stichter en de Zusters liefdevol
dienstbaar te zijn en dit voor
allen die kwetsbaar zijn. De
Stichting is er voor de heden-
daagse vondeling. Het wordt
een werk van lange adem en
nooit voltooid, een werk dat
altijd actueel zal blijven…een
processie op weg naar Oostak-
ker.

Het meerjarenplan werd ge-
schreven vanuit de krachtlij-
nen van de Congregatie
Zusters Kindsheid Jesu:

• ‘Kindsheid Jesu’ als
spiritualiteit

• Zusterlijke Liefde als
essentiële
grondhouding

• Gelijkwaardigheid
• Nabijheid,

beschikbaarheid en
betrokkenheid

• Breed sociaal
engagement

• Open voor nieuwe
ontwikkelingen

In het bijzonder zal de Stich-
ting ook de huidige samen-
werking met de twee andere
Triest-Congregaties (Broeders
van Liefde en Zusters van
Liefde) ondersteunen en ver-
sterken.

Er staat hier veel niet geschre-
ven! Je zal dit zelf kunnen ont-
dekken in de vele ontmoetin-
gen tussen medewerkers, be-
stuurders en alle die betrok-
ken zijn van dichtbij of veraf in
de Congregatie en de Stich-
ting.

De Zusters kijken hoopvol
vertrouwend vooruit en de
Stichting keurde een meer-
jarenplan goed. Het schip zal
vertrekken op 15 oktober 2021
en de volgende 200 jaar
geschiedenis schrijven in de
traditie van onze Kerk.

Ik besluit graag met een
woord van dankbaarheid voor
onze Stichter Kanunnik Petrus
Jozef Triest en de ontelbaar
vele zusters die sinds 1835
naar zijn voorbeeld trachtten
te leven. Het is moedig dat de
zusters gekozen hebben voor
nieuw leven door een Stich-
ting.

Ik appelleer aan ieders be-
trokkenheid op onze Stichting
opdat het geloof dat God
liefde is weerspiegeld mag
worden in onze acties voor het
welzijn van al wie beroep
doet op onze zachtmoedige
nabijheid en warme beschik-
baarheid.

Luc Schoenaers

Oud-Algemeen Directeur
WZC De Regenboog
Lid Denkgroep Stichting

De zondag is de dag bij uitstek om
Eucharistie te vieren. Terwijl we
vroeger in onze kapel gewoon wa-
ren aan een dagelijkse H. Mis, zijn
we nu blij om eens per maand de
Eucharistie te kunnen vieren op
een zondag. Het maakt het voor
ons mogelijk om door de week een
viering van Woord en Communie
te houden, zodat bewoners die
daaraan hechten elke week kunnen
delen in het heilig Brood, overge-
bleven van de Eucharistie, waarin
Christus tot ons komt.

De viering van Woord en Commu-
nie is een bijzondere viering die we
houden omdat de Eucharistie niet
wekelijks gevierd kan worden. De
viering van Woord en Gebed is een
normale liturgieviering. Zo vaak
als het kan komen gelovigen daar-
in samen tot innerlijke ver rijking
en versterking van de verbonden-
heid. Immers, waar wij samen ko-
men in Jezus´ Naam, daar is Hij
aanwezig.

Beide liturgievieringen zijn even-
waardig in die zin dat het Woord
van God centraal staat. In beide
vieringen wordt gelezen uit de H.
Schrift. Daarin spreekt Christus tot
ons en is Hij aanwezig. Het Woord
van God wordt door ons beant-
woord met gebed, waarin wij ons
richten tot God met lofprijzing,
dankzegging en smeking. Woord en
gebed, dat maakt het tot liturgie,
tot eredienst, tot eer van God en
tot heil van de mensen die er aan
deelnemen.

Naast het bidden en het luisteren
naar de Bijbel worden beide vie-
ringen gekenmerkt door de mu-
zikale opluistering. Muziek is im-
mers de hoogste gave van God.
We luisteren naar gepaste muziek
die waar mogelijk aansluit bij de
liturgie van de dag. De liturgische
kalender verandert van dag tot dag
en elke dag biedt de Kerk ons weer
andere Schriftlezingen.

Aangezien er geen Communie-
dienst aan verbonden is, biedt de
viering van Woord en gebed meer
tijd en ruimte voor een alternatieve
invulling, extra verrassend en toch
vertrouwd. Voor bewoners die niet
of minder gehecht zijn aan de
Eucharistie en de H. Communie is
deze viering meer passend...

De liturgievieringen zijn dus ver-
want en verschillend. Of u nu meer
of minder gelovig bent, u bent
altijd van harte welkom!

Bert Thönissen,
pastoraal werker

Verschillend
samen vieren



OMDAT BRUGGEN MENSEN VERBINDEN

21 oktober: Dag van de Zorgkundigen
Elke dag geven zij het beste van zichzelf om de bewoners met liefde te omringen. Daarom willen wij alle zorgkundigen hier in huis
bedanken en een hart onder de riem steken voor de vele taken en zorgen die zij dagelijks uitvoeren. Dank jullie wel om er altijd te zijn!

Op 21 oktober is het de dag
van de zorgkundige en dat la-
ten we in De Regenboog niet
onopgemerkt voorbij gaan. Om
deze gelegenheid meer glans
te geven, zoomen we graag in
op een van onze zorgkundi-
gen, Anita Van der Meiren, die
een vaste waarde is in het
leven van De Regenboog. Niet
één dag, maar 365 dagen in
het jaar en dit al gedurende 34
jaar, staat ze garant voor een
warme zorg voor de bewoners.

In haar blik straalt een warme
zon, een vriendelijke lach, die
haar tijdloos jong houdt.

"Met hart en ziel, maar ook
met mijn twee handen, pro-
beer ik elke dag het leven van
de bewoners aangenaam te
maken. Mijn geheime ‘wapen’
is vriendelijkheid en geduld.
Met vriendelijkheid los je al de
helft van de problemen op.
Niet alleen voor jezelf, maar

ook voor de bewoners. Voor de
andere helft komt veel geduld
je ter hulp gesneld. Want met
veel geduld, raakt je eigen ge-
duld nooit op."

"Als jongste meisje in een
groot gezin ben ik ‘als kakke-
nestje’ opgevoed in een warme
thuis. Alsof ik geboren was
voor de zachte sector, volgde
ik een opleiding voor kinder-
verzorgster. Zorg dragen voor
de ander geeft me veel vol-
doening. Omdat kinderverzor-
ging in die tijd nog in de kin-
derschoenen stond, -er waren
nog niet zoveel arbeidsplaat-
sen beschikbaar-, solliciteerde
ik in De Regenboog."

"Aanvankelijk werd ik aange-
nomen in de dienst onder-
houd, maar ik werd vanaf de
eerste dag ingeschakeld in de
verzorging. Ik kwam terecht op
de dienst echtparen, - er wa-
ren nog relatief veel paartjes in
De Regenboog- waar ik onder
de leiding van zuster Suzanne
mijn opleiding genoot."

"Ik weet nog de dag dat Sara,
de allereerste tillift,-met actie-
ve uiterst handmatige bedie-
ning-, in dienst kwam. Eén lift
voor heel het rusthuis zou de
rugklachten uit de wereld
helpen. Rugklachten wegen
zwaar op het leven van een
zorgkundige."

"Uit die tijd herinner ik me
vooral dat er hard gewerkt
werd, ook hard gefeest en veel
plezier werd gemaakt. Ieder
sprong voor ieder in de bres.
Zo ontstonden vele vriend-

schappen, waarvan sommige
nog altijd tot op de dag van
vandaag stand houden. Deze
uitbundigheid mis ik soms wel
de dag van vandaag."

"Ik werk nu al enkele jaren in
de mobiele equipe. Ik word
ingeschakeld waar de nood het
hoogste is. Op veel diensten is
er een personeelstekort door
ziekteverzuim. Dat bezorgt veel
stress om de goede zorg te
vrijwaren. Corona heeft deze
complexe situatie nog ver-
sterkt."

"De meeste voldoening heb ik
als ik een kamer kan verlaten,
waarbij alle taken correct zijn
uitgevoerd. Aandacht bij de
verzorging op gebied van
hygiëne, lichamelijk maar ook
mentaal, extra aandacht voor
details, waarbij niet alleen de
kamer maar ook de bewoner
er netjes en verzorgd uitziet.
Oog ook voor de oogzorg en
haartooi, hand- en voethy-
giëne."

"Die kleine details zorgen voor
een glimlach op het gezicht.
Zowel bij de bewoner, als bij
mezelf. Vriendelijkheid doet
daarbij wonderen. Zonder
vriendelijkheid zou ik mijn
werk niet kunnen doen, en als
dat ook niet lukt, is er nog al-
tijd geduld, veel geduld. Want
geduld schept vreugde, veel
vreugde!"

Johan Bral

In beeld: Anita Van der Meiren Wist je dat
zorgkundigen op
dit moment een
extra opleiding

volgen?

Zorgkundigen volgen een bij-

komende opleiding om vijf

verpleegkundige handelingen te

mogen uitvoeren.

Deze opleiding – PentaPlus - is

een initiatief van Febi, de

overkoepelende organisatie van

federale en Brusselse

Maribelfondsen en de sociale

partners.

De werknemers krijgen via e-lear-

ning toegang tot vijf modules, één

per verpleegkundige handeling.

Na de theorie volgt een eindtest

en een stage. Deze stage telt 75

uren en gaat door op de normale

werkplek.

Eind september zijn er al 40

zorgkundigen geslaagd voor de

theorie en 29 hebben met succes

hun stage voltooid.
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Lees onze huiskrant nu ook digitaal: www.zorg-saam.be/de-regenboog
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Afdeling/kamer/ assistentiewoning ......................................

Geef ten laatste op 20 oktober je oplossing af aan een medewerker van animatie of ergo. De winnaar krijgt een lekker gebakje!
De winnaar van de vorige editie is Julia Van De Craen, bewoner afdeling Amethist, kamer 522.

Redactieraad: Johan Bral, An De
Vlam, Gerrit Janssens, Bert
Thönissen, Nathalie Vandijck,
Veerle Verhelst en Bernard
Verhelst

Vormgeving: Bernard Verhelst
Fotograaf: Gerrit Janssens.

V.U.: Jean De Ruytter

Pret en Verzet

Wat betekent mijn familienaam?

Activiteiten oktober

Dinsdag 5 oktober
schoenenverkoop in het Ontmoetingscentrum -
Drie Koningen Shoe (14u)

Vrijdag 8 oktober
zitdansen in het Ontmoetingscentrum (10u30)

Dinsdag 12 oktober
herftsquiz in het Ontmoetingscentrum (14u30)

Donderdag 21 oktober
dansnamiddag in het Ontmoetingscentrum
(14u30)

Dinsdag 26 oktober
bewonerskoor in de Kapel (14u30)

Donderdag 28 oktober
bezoek aan het Kerkhof in Zwijndrecht
via inschrijving bij Bert Thönissen

Vrijdag 29 oktober
bezoek aan het Kerkhof in Zwijndrecht
via inschrijving bij Bert Thönissen

Dit keer een eenvoudige rekenoefening:

8 - 4 : 1/4 + 8 = ?

In deze (voorlopig) laatste aflevering,
onderzoeken we een paar interessante
namen:

Buytaert
Op het eerste zicht zou men de herkomst
van de naam “Buytaert” kunnen zoeken “op
den buiten”, zijnde iemand die afkomstig is
van den buiten, het platte land. Niets is
minder waar! De naam Buytaert is een
patroniem, afgeleid van de oud-Germaanse
voornaam Baldhard (baltha = koen of
dapper; hardu = sterk). In het Waasland
evolueerde de naam Buytaert uit “Boytas”,
een naam die veel voorkwam in de streek
rond Temse. Joannes Boytas huwde in 1390
in Temse met Amel- berga (). In Sint-Niklaas
vinden we rond die periode een Egidius
Boytas, die er huwde met Marie Verdiest. De
naam Boytas werd later Boytar, Boytart,
Boytaert en Buytaert, met dank aan de
pastoors en onderpas- toors, die in de
parochieregisters noteerden wat ze wilden...
We vermelde als BV: Jan Buyaert, chef-kok
en voormalig uitbater van sterrenrestaurant
Bellefleur in Kapellen.

Minnebo
De naam “Minnebo” bestaat uit twee delen:

“minne” en “bo”. Laat ons beginnen met het
woordje “bo”. Dat is de afkorting van bode
of boodschapper. In de Middeleeuwen wer-
den brieven en boodschappen door ruiters
of koetsiers van plaats A naar plaats B ge-
bracht. Zij moesten de paarden “mennen”
(of “minnen” in sommige dialecten). Hieruit
ontstond de beroepsnaam Mi(e)nnenbode.
In 1301 leefde in Brugge een Willem der
Minnenbode. In onze contreien vinden we
de naam Minnebo rond 1500 in de streek
rond Lokeren. In 1540 huwde Bouwen Min-
nebo in Eksaarde met Livine Apere. Zijn
broer Egidius huwde diezelfde dag met
Amelberga Apere, een zuster van Livine.
Voor een beroemde Minnebo moeten we
niet ver zoeken: Willy Minnebo (1944-2012),
die burgemeester was van Zwijndrecht
tussen 1994 en 2012.

Geldof
Een pertinente vraag: is er een verwijzing
naar “geld” (muntstukken) in de naam
Geldof? Het antwoord is: ja. De naam Geldof
is een patroniem en betekent: “de man
genaamd Wolf die het geld (de betalingen)
beheert”. De oud-Germaanse naam is:
gelda-wulfa. Jacob Gheldolf huwde in 1410
in Lokeren met Amelberga Roelins. Via

Temse en Haasdonk geraakte de naam in de
17de eeuw in Melsele, waarbij onderweg de
“h” en de “l” verdwenen. De familie Geldof,
die we kennen van de Geldofstraat op het
Vlaams Hoofd, was afkomstig van Dender-
leeuw.

Van Nespen
Voor de naam “Van Nespen” zijn er 3 ver-
klaringen van herkomst. Voor de eerste
verklaring wordt verwezen naar de esp = de
boom. In de late Middeleeuwen vinden we
de naam “Van Espen” vooral terug in Bra-
bant (Franco van Espen leefde in Leuven
rond 1390). De tweede verklaring verwijst
naar een specifieke plaatsnaam: Hespen
(Neer- en Overhespen), een deelgemeente
van Linter. In 1339 leefde in het kasteel van
Hespen een zekere Ottonis de Hespinnen.
Voor de derde verklaring trekken we over
de grens naar Roosendaal, meer bepaald
naar de deelgemeente Nispen. In 1391
leefde in Antwerpen een man genaamd Jan
Van Nispen. De families Van Nespen in
Zwijndrecht stammen af van Petrus Van
Hespe en Maria Oelbrandt, die in 1671
huwden in Beveren.

Bernard Verhelst

Mopje
Oma heeft zin in een ijsje. Opa biedt heel lief aan om dat te halen.
"Wat voor ijsje zou je graag willen?", vraagt hij.
“Een bolletje vanille, chocolade en aardbei. Zal ik het even opschrijven?” vraagt ze lief.
"Nee, hoeft echt niet".
“Echt niet?” “Nee, echt niet.” Hij hield bij hoog en bij laag vol dat hij dat heus nog wel
kon onthouden.
Hij komt terug met 2 pakken frietjes.
Foetert oma: “Zie je nou wel! Ben je toch nog de mayonaise vergeten!”

Herfst in De Regenboog


