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Dinsdagnamiddag 21 februari.

Wat deed het deugd terug samen te kunnen
genieten! Even alles vergeten, uit de bol gaan en je
laten meeslepen door de aanstekelijke
carnavalsmuziek.

Er was ook een extra speciaal momentje: het
daverend applaus voor de met bloemetjes versierde
rollators en rolstoelen op de dansvloer.
Daarna was het feestje écht begonnen...

WZC De Regenboog
Maart 2023
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Woordje van de directie

Beste lezer,

De dagen lengen; het weer is nog
donker en grijs … en toch zien we de
krokussen al komen piepen.
We hopen dat het een mooi voorjaar
wordt.

Intussen werken we volop verder aan
nieuwe initiatieven.
De Regenboog heeft een aanvraag
ingediend bij de overheid om deel te
nemen aan een project Innovatieve
Arbeidsorganisatie. We hebben de
erkenning binnen gehaald.

We gaan van start op 9 maart met
onze kickoff-vergadering. Stafleden en
verkenners (enthousiastelingen) komen
samen en brainstormen. Met welke
initiatieven uit het beleidsplan gaan we
van start, hoe zullen we dit aanpakken,
wie kunnen we best betrekken bij
welke werkgroepen?

We betrekken zoveel als mogelijk alle
belanghebbenden. We willen initia-
tieven van onderuit laten groeien en
inspraak bevorderen.

We willen rekening houden met tips en
voorstellen. We implementeren, eva-
lueren en schaven bij waar nodig.

We rekenen hierbij op de enthousiaste
samenwerking met bewoners, fami-
lieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en
medewerkers als verkenner of in één
of andere werkgroep of focusgroep.

Items die zeker zullen behandeld wor-
den zijn: buurtgericht werken, netwer-
king, communicatie intern en extern,
de organisatie op de afdeling, het
maaltijdgebeuren, de gastvrijheid, het
multidisciplinair samenwerken, …

Het hele project wordt begeleid door
Sofie Callens en Sonja Kareman.

U wordt zeker op de hoogte gehouden
over de evolutie en wij hopen u volgen-
de maand al iets meer concreet te
kunnen informeren.

Nog een mooie fijne groet,

Lieve Van der Paelt
Algemeen directeur

Ontmoetingscafé Alzheimer Liga

Wanneer iemand in de familie lijdt
aan dementie, gaat terecht veel
aandacht naar de omgang en de
opvang van de persoon met
dementie. In onze lokale familie-
groep, die kadert in het geheel
van de regionale familie- en
lotgenotengroepen van de
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw.,
willen we specifiek stilstaan bij de
beleving van de mantelzorger.

De mantelzorger is de persoon,
een partner, een ouder, een broer
of zus of een ander familielid, die
(een deel) van de dagelijkse zorg
op zich neemt voor de persoon
met dementie. Zorgen voor
iemand met dementie vraagt een
heel specifieke houding en des-
kundigheid, vergt heel wat ener-
gie, geduld en inlevingsvermogen.
Deze ervaringen delen we in onze
familiegroep tijdens de zoge-
naamde “Familieavonden”.

Onze ALV familiegroep Zwijn-
drecht (Waasland-Oost) organi-
seert reeds jaren 4 à 5 familiea-
vonden per jaar. Iedereen is
welkom en deelname is gratis. We
richten ons tot mantelzorgers in
een thuissituatie zorgen voor
“hun” persoon met dementie,
maar ook voor mantelzorgers
waarbij de persoon met dementie
is opgenomen in een woonzorg-
centrum.

De familieavonden gaan door in
WZC De Regenboog, telkens van
19.00 uur tot 21.00 uur. Elke
avond plaatsen we een thema als
aanknopingspunt voorop, maar
lotgenotencontact en het luisteren
naar een individueel verhaal komt
aan bod, want hier uit leren, staat
uiteindelijk voorop.

Voor de mantelzorgers die geen
opvang hebben voor de persoon
met dementie en toch willen
deelnemen, organiseren twee
vrijwilligers tijdens de familie-
avond opvang in de onmiddellijke
omgeving ( in De Regenboog).

Waar de (nieuwe) deelnemers
aanvankelijk eerder afwachtend

en luisterend deelnemen, wordt
het meestal snel een levendige en
diepzinnige uitwisseling van er-
varingen, tips en informatie. Ook
tijdens de korte pauze worden er,
bij een tas koffie, druk ervaringen
uitgewisseld. Naast de emotionele
verhalen is er ook vaak plaats
voor vrolijke getuigenissen, waar-
bij een lach nooit ver af is, zodat
op het einde van de avond de
deelnemers met een goed gevoel
naar huis gaan.

Vanuit de positieve ervaringen op
onze familiedagen kwam het idee
op om iets te organiseren waar de
mantelzorgers én zijn/haar per-
soon met dementie kan deelne-
men.

Dit werd ons “Ontmoetingscafé”
dat we voor de eerste keer op
maandag 20 februari 2023 orga-
niseerden en daar zijn we fier op!

Het doel is een informeel ont-
moetingsmoment voor mantel-
zorgers, mét of zonder persoon
met dementie. Samen een glaasje
of koffietje drinken, een gezellige
babbel doen en deelnemen aan
een kleine activiteit.

We plaatsten een aantal gezel-
schaps- en behendigheidsspelen
in het ontmoetingscentrum, de
bezoekers dronken een drankje,
deden een praatje en gingen de
sportieve strijd aan met elkaar en
met onze vrijwilligers / kernleden
op sjoelbakken , een grote én een
kleine tafelvoetbal, het “vier op
een rij “ spelletje enz.

Het werd een levendige , vrolijke
belevenis voor allen, en de twee
voorziene uren vlogen zo voorbij.

Beslist voor herhaling vatbaar!

Guido Mannaert

Onze volgende “ALV
Ontmoetingscafés” zijn alvast
gepland op :
17 april , 16 oktober en 11
december telkens om 19 uur. Je
hoeft niet in te schrijven en bent
van harte welkom!

Onze ALV Familieavonden :13
maart , 15 mei , 10 juni, 18
september en 20 november
telkens om 19 uur.

Meer info (over thema’s) vind je in
de flyer beschikbaar in WZC De
Regenboog .
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Op zondag 19 maart is het open deur
in De Regenboog!

Graag willen wij op deze dag de acti-
viteiten van onze bewoners extra in
de kijker zetten.

In de gangen zijn er verschillende
standjes, waar geïnteresseerden uitleg
krijgen over de serviceflats en de mo-
gelijkheden om in te schrijven.

Bezoekers kunnen een kijkje nemen in
het dagcentrum en krijgen een rond-
leiding door ons huis. Op de afdeling
Amethist kunnen zij de tovertafel be-
wonderen.

Op deze dag willen wij graag extra
aandacht schenken aan ons gamma
aangepaste voedingsmiddelen.

Martin Van Gemst, het creatief brein
achter Gastromeals, zal deze middag

het lepelbrood toelichten en laten
proeven.

Dr. Liessens geeft die dag een lezing
in de kapel om 14u. Zijn specialiteit is
de ziekte van Huntington, maar hij wil
graag van deze lezing gebruik maken
om dieper in te gaan op zorgattitude
en bredere zorg. Om 15u zijn jullie
van harte welkom in de kineruimte
voor een sessie zitdansen

Wie daarna nog even wil verpozen
met een drankje, is welkom in ons
ontmoetingcentrum. Hier zullen ook
verschillende volksspelen opgesteld
worden. Ondertussen zorgt Frank De
Wolf met zijn trio voor een fijn
streepje muziek.

Graag zien we jullie allemaal op 19
maart!

Dag van de Zorg 19 maart

Eten is beleven. Ook voor mensen met kauw- en/of slikpro-
blemen.
Ieder persoon heeft behoefte aan lekker en gevarieerd eten.,
ook wanneer kauwen en slikken niet meer gemakkelijk gaat.

Op zoek gaan naar voeding met een aangepaste structuur is
een hele uitdaging. Beleving en smaak zijn kernbegrippen in
deze zoektocht. Onze ogen eten ook mee, daarom moet een
gemalen maaltijd herkenbaar zijn, maar ook lekker, veilig en
gezond.

Sinds kort werken we samen met Gastromeals. Zij produceren
lekkere, lepelbare, gezonde en gepersonaliseerde gerechten.
Door de structuur doordacht aan te passen in de bereidingen
wordt het echt lekkerder. Dit alles is het resultaat van uitge-
breid wetenschappelijk onderzoek.
Op deze manier krijgen de bewoners die aangepaste voeding
nodig hebben meer mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Ilse Van Duyse

Lekkere, lepelbare gerechten
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Voorlezen is meer dan enkel lezen...

Hugo Schelfhout en Reinhilde Ogiers.

Op negentien maart is het vaderdag. Dit laten we niet
zomaar voorbijgaan. Ook al lopen hier in huis nog vele
vaders rond, die we allen een fijne vaderdag wensen, toch
gingen we bij vader Marcel langs om, volgens de traditie
van de vasten voor Pasen ‘de biecht over zijn vaderschap’
af te nemen. En of hij uit de biecht sprak.

Op zijn 91ste jaargang nog heel vlot ter taal en met een
fonkeling in de ogen en opgeheven hoofd, draait hij met
plezier de jaren terug naar zijn prille jeugd in de Wase
kleigrond.

Zo vader, zo zoon
Ik ben geboren in 1931 in een armoedig huisje op de
Oudendijk in Kallo als eerstgeboren zoon in een gezin van
acht kinderen. In het huisje was maar plaats voor zes
kinderen, zodat de oudsten al vroeg de deur uitgingen.
Mijn vader, Albert, was landarbeider bij de boeren.

‘Het leven gaat niet over rozen, als ge iets wil bereiken,
moet ge werken, werken om vooruit te komen’; was zijn
boodschap. Hij wou dat zijn kinderen het later beter
zouden hebben dan hijzelf. Ook al was hij zelf zo arm als
Job, toch kwam hij op voor meer rechtvaardigheid voor
iedereen.

Rechtvaardig maar niet te zachtaardig. Als er iets zwaar
was te tillen, dan was dat voor mij. Werken werd een
dagelijkse vanzelfsprekendheid van ’s morgensvroeg tot ’s
avonds laat.

Op mijn dertiende werd ik loopjongen en tevens ook
misdienaar in Sint-Camillus van de Gasthuiszusters te
Antwerpen. Elke week reed ik naar het slachthuis met een
‘triporteur’ om een kwartier van een rund en een partij
kalfskoppen af te halen. Later werkte ik in een patisserie.

Op een dag bezorgde ik ‘patékes’ bij de grote directeur
van Société National de Traveaux Public (vandaag
Dredging- DEME Group), die me vroeg om bij hem te
komen werken.

Dit was de start van een mooie carrière. Niets te heet of te
zwaar. De wagen voor het paard spannen, als het moet.
Plichtsbewust en verantwoordelijk. Ik was op een gegeven
moment verantwoordelijk voor de baggerwerken en
opspuiten van de polders. Zo heb ik onder mijn eigen ogen
de zware kleigrond, waaruit ik ben opgegroeid, de wortels
van mijn bestaan, mijn heimat en geboortehuis met
bulderend tumult onder het zand zien verdwijnen.
Onbegrensd volgde ik mijn innerlijke stem. Ik wou mijn
horizon verbreden. Het buitenland lonkte. Daardoor stond
ik als eerste in de rij om vier jaar in Bordeaux en twee jaar
in Sidney in Australië te werken voor de firma.

Goede huisvader Marcel Reyns

Vooruitziend en daadkrachtig, zoals ik van mijn vader
had geleerd. Mijn gezin heeft daar later de vruchten van
gedragen.

Vader werkt voor vrouw en kind
Na de Bevrijding logeerden Engelse soldaten in een
kamp in Kallo, dat ik dikwijls bezocht onder de bekoring
van koekjes, zoetigheid en chocolade. Zo leerde ik
zoetjesaan een woordje Engels, wat me later goed van
pas is gekomen.

Bij de grote overstroming van 1953, waardoor de
Oudendijk onder water was gelopen, logeerden we bij
Jos van Biesen. Jos leidde een klein muziekgezelschap.
Op een avond zong ik een duet met een mooi meisje
aan de piano. De melodie ging over in romantiek. De
noten sprongen over in liefde. Anderhalf jaar later zijn we
getrouwd, Coletta en Marcel voor het altaar.

We leefden een gelukkig leven, waaruit twee kinderen
zijn gesproten. Een zoon Marc en een dochter Mireille.
De opvoeding nam moeder de vrouw voor haar
rekening. Vader zorgde voor het kader. Vader die werkt
voor vrouw en kind en wordt door hen bemind.

‘Vaders zijn een sociale uitvinding’; zegt men wel eens.
Ze zijn niet veel thuis en als ze thuis zijn, zijn ze vaak
buitenhuis. Ik was ook heel actief in het
gemeenschapsleven, later bij OKRA en de sinjorenraad.

Soms loopt het leven anders dan gedroomd. Drie jaar
geleden werd mijn vrouw ziek. Stilaan geraakte ze de
draad kwijt, de dagen vervaagden, dag en nacht en de
woorden raakte ze kwijt. Op het einde kende ze mij zelfs
niet meer. Ze is in mijn armen gestorven, een schone
dood. Maar triestig. Mij rest nog een leven vol mooie
herinneringen en mooie dagen in het verschiet.

Met blijdschap, een lach en een traan.

Johan Bral

De Oudendijk in Kallo

Marcel Reyns
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De week van 27 februari tot 5 maart is de "Week van de
vrijwilliger". Deze week willen we alle vrijwilligers net
iets meer dan anders bedanken, voor alles wat ze voor
ons huis en onze bewoners doen.
Om de twee jaar wordt er voor alle vrijwilligers van alle
huizen van de VZW Zorg-saam een dankdag
georganiseerd. Op donderdag 2 maart worden maar
liefst 700 vrijwilligers uitgenodigd uit de 15
woonzorgcentra, die deel uitmaken van de VZW. Het
thema die dag is ‘ De grote opkikker’.

Een goed gekozen thema of niet?

Oké, kikkers zijn glibberig en koudbloedig. Dat kunnen
we van onze vrijwilligers niet zeggen. Die hebben één
voor één een warm hart voor de bewoners en De
Regenboog. Maar zijn er wel andere overeenkomsten?

Een nieuwe vrijwilliger is als een dikkopje, nog wat groen
achter de oren. Hij of zij beweegt zich wat onwennig een
onbekend avontuur tegemoet. Stilaan ontwikkelt dit
dikkopje zich tot een onmisbare schakel in onze werking.

Vrijwilligers bewegen zich vaak zeer bescheiden door De
Regenboog; terwijl jullie toch een belangrijke rol
vervullen voor onze bewoners en voor het
woonzorgcentrum in het algemeen.

Een kikker eet als het ware met zijn ogen. Ook jullie ogen
zijn voor ons van onschatbare waarde. Jullie bekijken de
zorg op een andere manier. Jullie kritische blik helpt ons
dagelijks om onze zorg te verbeteren en te optimaliseren.

Naast zijn ogen is de tong van de kikker van
levensbelang. Wij merken dat er ook wat bewoners zijn
die aan jullie lippen hangen, die uitkijken naar een
bezoek of een ontmoeting met jullie, omdat jullie nu
eenmaal tijd kunnen en willen maken voor een gezellige
babbel. Jullie zijn een houvast voor bewoners en
medewerkers.

Klimaatsveranderingen maken het leven van de kikker er
niet gemakkelijker op. Ook wij als organisatie merken dat
het vinden van nieuwe vrijwilligers niet eenvoudig is.
Jullie vrijwilligers zijn een zeldzaam ras aan het worden
(nog net niet op de lijst van met uitsterven bedreigde
diersoorten...)
Daarom moeten we, als woonzorgcentrum, investeren in
een optimaal klimaat, waar jullie, vrijwilligers, zich
welkom, veilig en geborgen voelen en dan komt er af en
toe wel een nieuwe dikkopje aangezwommen.

Jullie merken het: vrijwilligers en kikkers hebben meer
gemeen, dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Al is
mijn genegenheid naar jullie toe toch veel groter.

We kunnen het niet genoeg zeggen en daarom schrijf ik
het nog maar eens: bedankt voor de vele uren die jullie
spenderen in en voor De Regenboog. Zonder jullie
zouden de 7 kleuren minder fel schijnen.

Veerle Verhelst

De grote opkikker

Beste collega’s,
bewoners, vrijwilligers
en familieleden van
De Regenboog.
Mijn naam is Meral
Yildirim.

Sinds 1 februari 2023
ben ik als orthopeda-
goge werkzaam in De
Regenboog. Sommige
van jullie zullen me al
kennen.

Ik heb hiervoor 3 jaar in de zorg gewerkt
als student. Na het afronden van mijn
studies heb ik besloten om met de doel-
groep te werken, waar mijn hart nauw bij
ligt. Mijn takenpakket bestaat namelijk
uit: activiteiten organiseren en uitvoeren,
de bewoners ondersteunen en
begeleiden tijdens allerlei activiteiten, de
noden van de bewoners in kaart brengen
en hierop inspelen, ...

Dus als je nood hebt aan een gesprek,
mag je me altijd benaderen.

Ik ben zeer blij en dankbaar, dat ik deze
kans gekregen heb. Ik heb er enorm zin
in om jullie allemaal te leren kennen en
samen mooie momenten te beleven.
Tot dan!

Ik ben Katrijn
Vanwynsberghe,
bijna 50, 26 jaar
gehuwd met
Laurens en
trotse mama van
2 volwassen
dochters, Daph-
ne en Ellen. Dit
jaar ben ik 28
jaar verpleeg-
kundige met hart
en ziel.

Om alles te organiseren binnen het
gezin, heb ik 4 jaar niet in de zorg
gewerkt, maar het bloed kruipt
duidelijk waar het niet gaan kan.
“Zorgen voor” is altijd een rode
draad geweest in mijn leven.

Naast verpleging zijn voeding/koken
en fijne uitstapjes maken met het
gezin en/of vrienden, een passie. Ik
behaalde naast mijn diploma ver-
pleging (en enkele postgraduaten,
waaronder revalidatie, pijn en
wondzorg) getuigschriften als
voedingsconsulente en dieetkok.
Ook ben ik herborist (kruidenleer).

Ik werkte in het verleden reeds
enkele jaren in de Regenboog. De

nieuwe benadering van de zorg
waarbij de bewoner echt centraal
staat, heeft me overhaald om terug
te keren.

Ik ben sinds 13 februari het nieuwe
diensthoofd op Saffier/Bethaniën.
Het is dus nog heel pril en ik heb
nog heel wat te leren. Ik geloof in
de kracht van dit huis. Alles is aan-
wezig om een warm en kundig huis
te zijn.

Saffier staat voor kostbaarheid,
geeft rust en versterkt relaties. Eén
van de betekenissen van Bethanië is
een plaats in de rivier waar je kan
oversteken. Een plaats waar je veilig
door geraakt. Ik hoop samen met
het team deze mooie eigenschap-
pen om te zetten in daden.

Momenteel komt er veel op me af,
maar ik ervaar heel veel hulp en
steun van de directie, collega’s en
teamleden. Met kennis, respect en
heel veel liefde geraken we een heel
eind.
Iedereen, zowel bewoners als
personeel, komt hier binnen met
bagage. Het is aan ieder van ons
om die op een zorgvuldige manier
te helpen uitpakken
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Meer info?

Je kan contact opnemen met Sofie Callens, directeur zorg en kwaliteit van WZC De Regenboog: telefoon 03 253 29 01,
e-mail: callenss@deregenboog.zkj.be.

Bezoek onze website: https://www.zorg-saam.be/de-regenboog

Vacatures

FUNCTIE
• Je maakt planningen en uurroosters op voor verschillende

afdelingen
• Je bent/wordt expert op het vlak van plannen en organiseren
• Je denkt mee na over hoe zorg op een innovatieve manier kan

georganiseerd worden
• Je ondersteunt het zorgteam operationeel in het realiseren van

de dagelijkse opdracht: verpleegtechnische zaken, instructies,
procedures…

• Je stelt de bewoner centraal en past de principes toe van leven,
wonen en zorg

• Je neemt deel aan werkgroepen
• Je werkt over verschillende afdelingen heen en hebt een

brugfunctie tussen de afdelingen en de directie
• Je staat mee in voor de verpleegkundige permanentie

PROFIEL
• Je hebt minstens een getuigschrift of een bachelor

diploma
• Je bent een expert in plannen
• Je beschikt over sterke organisatie skills
• Je hebt een groot analytisch vermogen
• Je hebt een grote affiniteit met ouderenzorg
• Je beschikt over coachende vaardigheden
• Je kijkt positief naar verandering en kan mensen mee

krijgen in verbeterprojecten
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je bent pragmatisch en oplossingsgericht
• Je bent een goede observator
• Je bent kwaliteitsgericht en nauwgezet naar

procesopvolging

Verpleegkundige expert - planner

PROFIEL
• Je behaalde een visum als zorgkundige
• Je hebt affiniteit met de ouderenzorg
• Je hebt een open kijk en bent positief ingesteld
• Je kan je vinden in onze christelijke waarden
• Je kan zelfstandig werken en bent een teamplayer
• Ervaring is niet noodzakelijk

Zorgkundige

Wat bieden wij jou?.
• Een boeiende job vol variatie en uitdagingen
• Ruime mogelijkheden tot vorming gericht op persoonlijke groei of vakkennis
• Een aangename werksfeer, een hartverwarmende werkomgeving
• Een stabiele werkomgeving binnen de sterke groep Zorg-Saam ZKJ vzw
• Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg, in een vernieuwende werkomgeving binnen een sector in volle beweging
• Overname van anciënniteit en een betrekking van onbepaalde duur
• Afhankelijk van de job: een uurrooster waar zoveel mogelijk met je noden wordt rekening gehouden
• Een aantrekkelijk salaris met extra-legale voordelen: bijkomende vakantiedagen, maaltijdcheques, gratis treinabonnement,

fietsvergoeding, extra beloning bij mijlpalen in je privéleven
• Als je niet fietst, toch een vlot bereikbare werkplek dichtbij tram, bus en trein.

FUNCTIE
• Je voert verpleegkundige taken uit in de afdeling Koraal
• Je ondersteunt de zorgkundigen in de specifieke en

gespecialiseerde zorg voor de bewoners met een NAH
• Je stelt de bewoner centraal en past de principes toe van leven,

wonen en zorg

PROFIEL
• Je hebt minstens een getuigschrift of diploma

verpleegkunde
• Je hebt affiniteit met jongere bewoners met een NAH
• Je hebt een grote interesse in neurologische

aandoeningen
• Je werkt kwaliteitsvol en zeer nauwgezet
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent pragmatisch en oplossingsgericht
• Je kan zelfstandig werken en bent een teamplayer

Verpleegkundige afdeling bewoners met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

WZC De Regenboog biedt 240 erkende woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en assistentiewonin-
gen. Het is één van de 14 centra van de VZW Zorg-Saam ZKJ.
Deze VZW is een persoonsgerichte werkgever met maximale aandacht voor welzijn en ontwikkeling van al onze medewerkers. Vanuit onze
rijke traditie, van ruim 180 jaar, zijn we op vandaag nog steeds een innovatieve trendsetter binnen de ouderenzorg.

FUNCTIE
• Je voert zorgkundige taken uit in de afdelingen
• Je ondersteunt mee de totaalzorg van de individuele bewoner
• Je stelt de bewoner centraal en past de principes van leven,

wonen zorg toe
• Je hecht belang aan het verhaal van de bewoner
• Je helpt de bewoners zich thuis te voelen in De Regenboog

Heb jij nog oude foto's van familie, school of
jeugdbeweging?

Gooi ze niet weg !

Doneer ze aan de Heemkundige Kring Zijndrecht-Burcht
Contact: Bernard Verhelst
0479-551584
e-mail: bernard.verhelst1@telenet.be
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Op de Pyjamadag wordt iedereen uitgenodigd om in
pyjama naar school of naar het werk te komen, uit soli-
dariteit met zieke leerlingen of collega’s.

Het initiatief voor de Pyjamadag gaat uit van Bednet, een
vorm van online afstandsonderwijs voor zieke kinderen,
die langdurig of regelmatig niet naar school kunnen
gaan. Via Bednet kunnen die kinderen online les volgen,
samen met hun klasgenoten. Ze zetten hun leerproces
verder en houden contact met leeftijdsgenoten. De
Nationale Pyjamadag wordt dit jaar voor de achtste keer
georganiseerd.

De pyjama is het symbool geworden van deze actie.
Maar... waar komt die pyjama vandaan?

Iedereen kent de standaardpyjama, die bestaat uit twee
delen: een loszittende lange broek en een jasje van lin-
nen, katoen of flanel. De van oudsher traditionele man-
nenpyjama is vaak gestreept. De broek heeft een elastiek

in de band. Het jasje, meestal met lange mouwen, wordt
met knopen gesloten, soms moet het over het hoofd
worden aangetrokken.

De moderne pyjama’s hebben in plaats van een jasje een
T-shirt als bovenstuk. Ook voor vrouwen zijn er tal van
pyjama's te verkrijgen, meestal in zachtere designs en
tinten. Een pyjama waarvan de broek korte pijpen heeft
en het jasje korte mouwen, wordt een shortama ge-
noemd.

Tot ongeveer 1870 droegen zowel mannen als vrouwen in
Europa een nachthemd of -kleed. Deze nachthemden
waren enkellang en heel eenvoudig van snit. In tegen-
stelling tot de frivole niemendalletjes die vandaag in
sommige slaapkamers worden gedragen, waren deze
nachthemden ontworpen om zoveel mogelijk blote huid
te verbergen.

Aan het einde van de 19e eeuw brachten Engelse kolo-
nisten de pyjama mee uit India. Het woord pyjama is
afgeleid van het Hindi woord pajāmā. Pajāmā komt weer
van het Perzische woord Paydjama, dat beenbedekking
betekent. Dit verwees naar de losse broeken die met een
lint rond de heupen werden gedragen in India. Via het
Engels kwam het woordje pyjama in de dikke Van Daele
terecht.

Pyjama's geraakten als nachtkleding meer en meer inge-
burgerd in Europa en Noord-Amerika . In Europa was het
vooral de Franse aristocratie die veel in pyjama rondliep.
Vanaf 1918 droeg Coco Chanel de "strandpyjama", die
populair werd bij vrouwen in de jaren 1920 en 1930 .
Madame Pangon ontwierp in 1921 ook avondpyjama 's.
Met de komst van de Amerikanen naar Europa tijdens
Wereldoorlog I, werden pyjama's populair onder de
burgerbevolking. De pyjama behoorde tot de standaard-
uitrusting van de Amerikaanse soldaten.

Het Algemeen Handelsblad bracht in 1930 de pyjama in
verband met vrouwenemancipatie; de pyjamabroek was
namelijk één van de eerste broeken voor vrouwen die
geaccepteerd werd. De modehuizen speelden hier graag
op in en ontwierpen damespyjama’s, die meer en meer
uitdagend werden. Van “slaaptenue” evolueerde de py-
jama naar comfortabele huiskleding, die werd afgestemd
op het heersende modebeeld.

Bernard Verhelst

Nationale Pyjamadag 10 maart

Jullie herinneren zich vast wel de
Complimentendag van vorig jaar hier
in ons huis.

Ook dit jaar werd deze dag op 1
maart in het zonnetje gezet en kon-
den jullie aan elkaar naar hartenlust
complimenten geven/ schrijven...

De tafel met het nodige materiaal
stond een hele dag terug op zijn
vertrouwde plaats aan het winkeltje
van vroeger…

Complimenten geven is in onze
maatschappij geen evidentie…maar
de meerwaarde ervan overstijgt
hopelijk meer en meer de schroom….
Wetenschappelijk onderzoek toonde
reeds aan dat het krijgen EN geven
van complimenten het dopamine-
gehalte in de hersenen verhoogt...

Gelukshormonen dus!

Wanneer je ze leert te ontvangen zijn
ze een megaboost voor je zelfver-
trouwen. Het leert je de goede din-
gen zien van jezelf en wat je aan-
dacht geeft groeit en bloeit. Een
goede reden dus om die welgemeen-
de complimenten te ontvangen!
Boost je zelfvertrouwen en vergroot
daarmee je veerkracht.

Laat ons dus dit leuk initiatief als een
mooi begin maken van het voorne-
men om dit nog meer te doen…

Een aangename werksfeer maak je in
de eerste plaats zelf, ongeacht de
soms minder evidente omstandighe-
den. Een sterke mindset is belangrijk
voor onze innerlijke drive…dat
hebben voorbeeldfiguren in moeilijke

omstandigheden ons al heel dikwijls
bewezen.

Maar we hoeven niet ver te zoe-
ken…tal van bewoners en collega’s
die hier in De Regenboog met ons de
dag doorbrengen, geven ons het
voorbeeld van uitgaan van de moge-
lijkheden i.p.v. de beperkingen.

Onze collega's kropen 1 maart in de
pen en genoten van het geven EN
het krijgen van welverdiende compli-
menten!

Ingrid
Animatieteam

Projecten Werkbaar Werk

Complimentendag woensdag 1 maart
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Activiteiten in maart

Alle activiteiten gaan door in het
Ontmoetingscentrum (OC) om
14u30, tenzij anders is vermeld

Maandag 6 maart:
film: Quartet in de kapel

Woensdag 8 maart:
spelnamiddag KWB op afdeling
Smaragd

Donderdag 9 maart:
zitdansen voor de bewoners van
Koraal, Saffier, Topaas, Smaragd
en Lava om 10u30

Maandag 13 maart
voorstelling: Rubens in het WZC, in de
kapel

Zondag 19 maart:
Dag van de Zorg
zitdansen in de kine

Maandag 20 maart:
Verwennamiddag voor alle mannen
(bewoners) die dit wensen

Dinsdag 21 maart:
bewonerskoor in de kapel

Woensdag 22 maart:
zitdansen voor de bewoners van
Turkoois, Robijn, Amethist en
Lava om 10u30

Zaterdag 25 maart:
aperitief concert door Tournée
Générale om 10u30

Zondag 26 maart:
eucharistieviering 10u30 in de kapel

Maandag 27 maart:
muziekbingo met live muziek

Dinsdag 28 maart :
naald en draad om 13u in
animatielokaal

Woensdag 29 maart:
Jong van h'Art - knutselen op Smaragd

Donderdag 30 maart:
verkoop kledij Volders en Juwelen Resa
vanaf 10u
Modeshow Volders om 14u30

Ik maak voor jou een thuis
Met de warme kleuren van mijn hart
De draden zijn van gesponnen liefde
De fundering van vertrouwen
Het dak gemaakt van mijn
bescherming
Ik wens jou
Alle kleuren van de regenboog

Want de wereld is niet zwart wit
Ook al heb jij het moeilijk
En ervaar je verdriet en pijn
De kleuren zijn er ook voor jou
Mijn kleuren zijn vol hoop
Vol compassie en vol liefde
Mijn regenboogwens
Is voor jou en mij

Naar: Inneke Akkerman

Regenboogwens

NAAM .............................................................................................................................................................................................

Afdeling/kamer/assistentiewoning .......................................................................................................................................

Geef ten laatste op 20 maart je oplossing af aan een medewerker van animatie of ergo. De winnaar krijgt een
waardebon voor een pannenkoek en koffie voor 2 personen. De winnaar van de vorige editie is: Jos Bettens, afdeling
Topaas


