
VOORWOORD

Beste lezer,

Na een sombere, natte winter waarin
we bovendien geregeld in onze
vrijheden werden beperkt omwille
van de nog steeds heersende
gezondheidscrisis, kijken we met ons
allen reikhalzend uit naar de eerste
lentedagen.
Vandaag kwam bovendien het
nieuws in alle krantenkoppen over
de ganse wereld van de inval van
Rusland in Oekraïne. Je zou bijna
vergeten dat er ook nog dagelijks
heel veel moois gebeurt in de
wereld, in ons land, in ons huis.

Dit tijdschriftje “Samen Thuis” zal je
alvast onderdompelen in de vele
leuke nieuwsjes van de voorbije
maanden in ons woonzorgcentrum
en alle veelbelovende activiteiten die
nog op het programma staan voor
de komende periode. Toegegeven,
vanuit veiligheidsoverwegingen
opteren we nog steeds voor
activiteiten op afdelingsniveau, maar

dat weerhoudt ons niet om het daar
extra leuk en gezellig te maken.
Geniet nog maar eens na dankzij de
leuke sfeerbeelden verder in dit
bladje.

Ondertussen hebben noch onze
leidinggevenden, noch onze
medewerkers stil gezeten de
afgelopen maanden. Samen met
onze collega voorziening Sint-Eligius
uit Zeveneken hebben we
deelgenomen aan een project in
samenwerking met het Programma
Innovatieve Overheidsopdrachten
(PIO) rond het gebruik van de
zogenaamde “slimme luier” voor
onze bewoners. De bedoeling van dit
project is de meerwaarde van
technologische hulpmiddelen te
onderzoeken voor een kwaliteitsvolle
incontinentiezorg voor onze
bewoners. Hiertoe werden 2
systemen bij 2 firma’s uitgetest bij
een kleine 20 bewoners met onder
meer volgende doelstelling voor
ogen:

• De waardigheid van de
zorgvrager te verhogen door
niet onnodig zijn lichamelijke
privacy te schaden en zijn
nachtrust te onderbreken.

• De zelfwaarde van de
bewoner te bewaken door te
voorkomen dat zijn
incontinentiemateriaal overvol
is en lekt, met een nat bed tot
gevolg.

Ondanks de moeilijke periode die we
achter de rug hebben, met opnieuw
de vele besmettingen, is dit
proefproject toch kunnen verder
gezet worden, met dank aan de
medewerkers voor hun niet
aflatende inzet en energie, ook voor
het welslagen van dit project. U
hoort hier in de toekomst
ongetwijfeld meer over.

Ik wens u veel leesplezier!

Christine Van Acker
Algemeen directeur

WZC Moervaartheem

Lente 2022
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ONZE BEWONERS

Terugblik op een gezellige oudejaar

Oudejaar en nieuwjaarsdag
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IN BEELD

Nieuwjaarsbrieven voorlezen
5 januari 2022

Zoals het al honderden jaren en tot op vandaag de
gewoonte is, worden de eerste dagen van het nieuwe
jaar de Nieuwjaarsbrieven voorgelezen.

Kinderen doen dit voor hun ouders, grootouders en
voor doopmeter en dooppeter wanneer zij samen
komen in de nieuwjaarsmaand. Een mooie, leuke
traditie waarin veelvuldige wensen en goede
voornemens worden uitgesproken.

Na het voorlezen ontvang je dan je
nieuwjaarsgeschenk. Vroeger was dat een lekkerkoek in
de vorm van een hart met suikergoed erop. Later werd
dat speelgoed of een centje voor in je spaarpot.

Het kind in mij dook even op en ik
schreef ook enkele Nieuwjaarsbrieven
voor onze bewoners, en ik las ze
plechtig voor. Iedereen was er blij
verrast mee en daarmee zetten ook
wij het nieuwe jaar vol enthousiasme
en goede moed in !

Maar hier nog eentje uit de oude
doos:

Liefste Vader en Moeder,
Al ben ik van ons huisgezin
een klein jong ventje maar
toch heb ik deze morgen – de
mooiste
van het jaar ! de Lieve Heer
gebeden, dat Hij oneindig goed,
u bei zou willen zegenen in
voor- en tegenspoed.

Ik wens u dan tesamen een
jaar vol zonneschijn, dat gij

gespaard moogt blijven voor
leed en smart en pijn.
En ik zal voor u beiden,
al ben ik nog maar klein
op alle dagen van dit jaar
een zonnestraaltje zijn.

Uw liefhebbend kind ………

Januari 1943
Sabine Baete
Animator
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IN BEELD

Het Driekoningenfeest ging door in elke leefgroep afzonderlijk, met in elke groep een goeie tas koffie en lekkere
appelcake.

Er waren 3 bonen die verstopt werden in het gebak. Wie de boon vond, werd voor vandaag tot koning gekroond.

Daarna werd het verhaal voorgelezen vanaf de volkstelling waarvoor Maria en Jozef naar Bethlehem moesten, over de
geboorte van Jezus, tot de komst van de drie Koningen. Bewoners hebben aandachtig geluisterd en aangepaste liedjes
meegezongen. Het werd een gezellige namiddag; we hebben het nieuwe jaar goed ingezet.

Sabine Baete
Animator
6 januari 2022

Driekoningenfeest
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IN BEELD

Bereiding nieuwjaarsdiner

Feestmenu :

Cava met
kaasballetjes

Witloofroomsoepje
met gerookte zalm

Varkenshaasje met
groentekrans en
denneaardappelen

Sabayon

Wenst u een papieren versie van ons krantje?

Een jaarabonnement kost 20 euro. Mail zeker ook nog uw naam en
adresgegevens door naar administratie@moervaartheem.zkj.be.
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IN BEELD

Lichtmis

Maria Lichtmis, of kortweg Lichtmis, wordt gevierd op 2 februari, dat is 40 dagen na Kerstmis. Het is het laatste
christelijk feest dat verband houdt met Kerstmis.

Veertig dagen nadat Maria van Jezus beviel, offerde ze, zoals Mozes het voorschreef, een lam of twee duiven om zich
te zuiveren. Later werden ter ere van Maria op die dag processies gehouden met brandende kaarsen. Vandaar de
naam ‘lichtmis’.

Ook de zon stelt licht voor. Ze neemt het over van het duistere. En wat voor lekkers lijkt er nu beter op de zon dan een
lichtjes bruingebakken pannenkoek?

Dus zoals elk jaar zetten de koks hun beste beentje voor en gingen aan het bakken… Ook dit jaar geen samenkomst in
de cafetaria maar we konden wel de pannenkoeken uitdelen op de kamer of gezellig samen zijn in de leefgroepen. En
smullen maar !! Met wat confituur of suiker bestrooid gingen de pannenkoeken vlotjes binnen en werd het sowieso
een gezellige namiddag.

Sabine Baete
Animator

Met Maria Lichtmis mochten we E.H.
Chris Simoens in ons huis verwelkomen.

Er was een eucharistieviering met
ziekenzalving voor de bewoners van het
1ste, alsook voor de bewoners van het
2de verdiep. Door de corona-uitbraak op
het gelijkvloers hebben we de dienst die
daar gepland was, moeten annuleren. Bij
een volgende gelegenheid zullen ook
deze bewoners de kans krijgen om de
ziekenzalving te ontvangen.

Maria Lichtmis is het feest van de
hemelse ontmoeting tussen begin en
einde van het leven. Op die drempel van
dood en leven, vinden gelovigen in het
sacrament van de ziekenzalving een
grote steun. Het biedt, net als het feest
van Maria Lichtmis, hoop en perspectief
en bevestigt het geloof dat God het
goede met de mens voorheeft en met
hem meegaat, op elk stuk van zijn
levensweg, hoe moeilijk het soms ook
gaat.

2 februari is ook de tijd van het jaar
waarin we, na een sombere winter,
enorm uitkijken naar de lente en waarbij
traditiegetrouw pannenkoeken worden
gebakken en gesmuld. Pannenkoeken
zouden immers met hun vorm, warmte
en kleur een metafoor zijn voor de zon,
die de dagen –langzaam maar zeker-
meer licht schenkt. In Moervaartheem
hing een zalige zoete
pannenkoekengeur…Niet alleen voor
onze bewoners werden pannenkoeken
gebakken. Die week bakte onze
kookploeg ook een hoop overheerlijke
pannenkoeken ten voordele van vzw
Lisanga. Dit leverde een mooie 720 euro
extra op voor de projecten die we
steunen in Congo.

Dank je wel, Alain en alle helpende
handen én smullende sponsors!

Beatrice Lassaux
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IN BEELD

Germaine doet al 50 jaar
yoga, eerst in
groepsverband en sinds
haar knieprothese doet ze
de oefeningen op eigen
houtje.

Ze kwam met het idee om
eens enkele oefeningen
voor te tonen aan onze
bewoners. Zij is zelf nog
heel lenig juist omdat zij
elke morgen deze
oefeningen doet.

Dus zo gezegd, zo gedaan.
Met haar matje onder de
arm kwam ze vrolijk aan
gewaaid en na een goeie
tas koffie met een stukje
cake konden we aan de
slag.

We begonnen met enkele
gezichtsoefeningen en al
gauw volgden enkele arm-
schouder- en
beenbewegingen. Je voelde
dat elke oefening deugd
deed.

Germaine doet uiteraard
ook grondoefeningen maar
dat was voor onze
bewoners nu net iets te
moeilijk. Maar we konden
ook genieten van een
demonstratie. Germaine
beklom elegant de tafels
en deed haar oefeningen
voor. Spectaculair, moet ik
zeggen, voor een dame
van 84 jaar !! Ze had er
duidelijk geen moeite mee.
Zo kwamen we tot de
conclusie dat elke dag
bewegen toch loont. Niet
dat we nu met z’n allen een

koprol gaan maken, maar
elke dag enkele
bewegingen maken doet
zoveel deugd.

Dus, wat hebben we
geleerd vandaag? We gaan
elke dag enkele oefeningen
doen want… rust roest !

Bedankt Germaine en tot
de volgende keer.

Sabine Baete
Animator

Yoga met Germaine
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IN BEELD

Huiselijke sfeer binnen onze leefgroepen, zalig!

Verwennerij
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IN BEELD

The Masked Singers

Wie zit verstopt

achter deze

vrolijke maskers?
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IN BEELD

Vastenavond is de dinsdag vóór Aswoensdag, ook wel “vette
dinsdag” genoemd, en het einde van de carnavalsdagen.
Vanaf Aswoensdag begint dan de vasten, 40 dagen vóór
Pasen. Maar zover waren we nog niet.

Terwijl velen nog carnaval vierden, dachten wij; we gaan
ons eens goed verwennen en nog eens iets lekkers eten.
Gezien we over een poffertjes toestel beschikken, gingen
we eens poffertjes maken.

Naar het schijnt is dit iets typisch van onze Noorderburen.
Het bakken op zich ging goed, maar wat traag vond ik. Ook
door het feit dat poffertjes wel heel klein zijn, besloot ik al
snel om onze tefalstelletjes er bij te halen. Dat ging wat
vlotter, en de mini pannenkoekjes waren toch een stuk
groter… Misschien was dit niet echt volgens de regels, maar
wees er maar zeker van dat het gesmaakt heeft !!!

Sabine Baete
Animator

Carnaval - 24 februari 2022

Poffertjes voor Vastenavond – 1 maart 2022

De carnavalsperiode verliep ook dit
jaar niet volgens gewoonte.

Maar goed, iederéén hoopt dat tante
Corona vlug vertrekt zodat we stilaan
terug naar het normale leven kunnen
gaan. Maar we lieten het niet aan ons
hart komen en de collega’s waren
verkleed in pinguïn, een kip of een
koe. Sommige personeelsleden deden
natuurlijk ook mee en ook bewoners

konden we warm maken om een
gekke pruik of leuk hoedje op te
zetten.
Met aangepaste muziek en een
carnavalsquiz werd het sowieso een
leuke namiddag. We hebben ons
geamuseerd en er van genoten, en
dat is het belangrijkste.

Sabine Baete
Animator
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Dikke merci, vrijwilligers

IN BEELD

Project Koekoek ...

Met het project Koekoek trachten we de natuur
dichter bij de bewoners te brengen. We gingen
met de bewoners op verkenning in eigen tuin en
mochten heel wat nieuwe zaken ontdekken.

De week van de vrijwilliger is weer hier,
jij krijgt van ons bloemzaden in groeipapier.
Geef het een klein beetje aarde en af en toe wat water,
met deze denken we aan jou vandaag, maar ook later.
Dan heb je niet één pluim, maar een gans boeket,
voor een welgemeende dank voor je onbetaalbare inzet.

In het najaar ging
Freddy graven in de
tuin ... en heb je het
resultaat van dit moois
al gezien?
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CENTRUM VOOR DAGVERZORING DE BRUG

De Brug "in beeld"
Leuke terugblik van gezellige maanden in het dagcentrum
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CENTRUM VOOR DAGVERZORGING DE BRUG
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PASTORAAL

Dit jaar hadden we het genoegen Gabriëlle Christenhusz, onze
vroegere pastor, te mogen onthalen als voorganger van onze
Kerstvieringen, die ze met mooie traditionele Kerstliederen ook sfeervol
opluisterde.
Voor de mensen op het gelijkvloers zorgde onze pastorale gast voor
een stemmige Kerstevocatie, met zang en originele vertelling.
De bewoners kregen de beeldjes uit de Kerststal in de hand. André
ontving het Mariabeeldje en stopte dit zó goed weg, dat het wel even
duurde voor ‘Maria’ weer opdook.

Dank, Gabriëlle, voor je hartverwarmende Kerstboodschap in deze
onwezenlijke tijden.

Beatrice Lassaux

Kerstevocatie
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ASWOENSDAG & VASTEN - PASTORAAL

Op 2 maart kwamen heel wat bewoners per
verdiep bijeen voor een gebedsmoment ter
gelegenheid van Aswoensdag.
In de ochtend was er een aswijding in Hijfte.
Béatrice ontving daar gewijde as voor de
askruisjes in Moervaartheem.
“Moge het askruisje je zegenen en bewaren op
de weg naar Pasen.”

Aan allen een bevrijdende en deugddoende
vastentocht toegewenst!

Soberheid

is uit de kringloop van
veelheid stappen,
waarin een mens elke dag
gedwongen wordt:
je moet veel hebben
zegt het grote Nooit Genoeg.
je moet veel doen
want aan je prestaties wordt
je gemeten
je moet veel zijn

Het vele dat we moeten
verdeelt ons
jaagt ons op
en maakt ons angstig
zolang we het nog niet
hebben
zolang we het nog niet
presteren
zolang we nog niet zijn
wat we zouden moeten of
willen zijn.

Soberheid is eenheid vinden
in jezelf
zien wat echt belangrijk is en
wat bijzaak,
wat doel is en wat middel,
en je hart zetten op dat ene
belangrijke…

Sober is niet somber.
Het is content zijn met jezelf.
Het bevrijdt van zoveel wat
moet,
het brengt je thuis bij jezelf,
het verbindt je met elkaar.

Soberheid is orde scheppen
in jezelf
en ‘orde leidt tot God.’
Soberheid is levenskunst.

- Carlos De Soete -
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PASTORAAL

Lieve God

Uit de diepst denkbare
donkere nacht
breekt uw licht door
als de dageraad,
onstuitbaar.

Ondenkbaar brak U
de ketenen van angst,
de kluisters van wanhoop.
Leven overwon de dood.

Onze tijd zucht onzeker.

Ik bid U
om vast vertrouwen
dat ons mag stuwen,
om diepe aanwezigheid
die ons mag dragen,

Om gulle geborgenheid
die ons mag troosten,
om een hoopvolle horizon
Die ons mag wenken.

Lieve God,
U bent die horizon.
Wees onze hoop,
voorbij elke dood.

-B. Lemmelijn-

Zalig Pasen en een verbonden en vreugdevolle Paastijd toegewenst.
17 april 2022

Pasen - horizon



17

In het najaar werd het Centrum voor Dagverzorging
omgetoverd tot een waar atelier. Creatievelingen onder
de daggasten en hun begeleiders, bewoners en
vrijwilligers maakten mooie wenskaarten en schattige
houten sneeuwpoppen, die in de eindejaarsperiode
verkocht werden ten voordele van vzw Lisanga.
Samen met de verkoop van een paar breiwerkjes van
Mevr. Augustine Ooms, bracht dit 1212 euro op voor het
uien-en bananenproject in Congo.

Veel dank voor dit mooie initiatief en jullie inzet!

Lisanga

PASTORAAL
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't Safarke

PERSONEEL

Dankuwel

Beste lezer,

Alain, onze keukenpiet gaf de fakkel
door aan mij om even mezelf voor
te stellen.

Ik ben geboren en getogen in het
Waasland. In mijn jeugd actief
geweest in de scouts, Zwitserland
plat gelopen als moni met de
mutualiteit, stormen getrotseerd als
zeiler en windsurfer op het Veerse
meer. In Sint-Niklaas mijn opleiding
psychiatrisch verpleegkundige
gevolgd daar ik graag tussen de
mensen was, dicht bij huis zodat ik
ook de scouts niet moest missen.

Met mijn vrienden nog in Gent leek
het me te vroeg om te werken op
mijn 21ste. Zodoende me
ingeschreven aan de universiteit
voor een master medisch-sociale
wetenschappen, dit in combinatie
met enkele

zwangerschapsvervangingen in het
dr. Guislain. Een student met geld!
Uiteindelijk in Gent blijven ‘plakken’.
In 2016 gebouwd in Moerbeke-Waas
waar we genieten van de prachtige
natuur met onze drie kinderen: Lore
(15), Janne (7) en Mattis (5).

Nu trotseer ik opnieuw de golven,
maar dan deze van corona. Samen
met vele gemotiveerde
medewerkers, vrijwilligers,
gepensioneerden, mensen uit de
thuiszorg weten we deze golven te
verslaan. Prachtig te merken hoe in
noodsituaties vele mensen klaar
staan om bij te springen! Samen
komen we erdoor. Veel dank aan
iedereen, hopend op nog vele jaren
mooie samenwerking en een mooie
thuis voor iedereen!

De fakkel geef ik vervolgens graag
door aan Sander De Cock.

Op 01.04.22 gaat Sonja Doppegieter, medewerker interieurzorg, met pensioen. We wensen haar een
welverdiende rust toe met de woorden van haar collega Sabine Melkebeke.

Lieve Sonja

Het is zover, de tijd is gekomen en nee, het is niet in je dromen. Wees trots op wat je hebt bereikt. Toen je
hier begon was je zo sterk als een eik.
Na vele jaren, kamer in, kamer uit, vele lieve mensen om je heen, een helpende hand, ja, je had met
iedereen een goede band.
Je was een toffe collega, een goed vriendin, en vooral een persoon met een sterke wil.
Je was een boegbeeld op het 2e verdiep. Je kende er vreugde maar ook verdriet.
Proficiat met je pensioen.
Je hebt het toch gefikst, weest trots, het is niet niks.
Laat de kurken nu maar knallen.

Het harde werken is voorbij.
Gooi de remmen los, het is tijd voor de wijn.



19

PERSONEEL

Op 29 oktober 2019 zag de interne werkgroep dementie
het levenslicht. Deze werkgroep, bestaande uit een 15-tal
medewerkers uit verschillende disciplines, heeft tot doel:

1. Onze kennis rond dementie te vergroten en deze
kennis via de groep uit te dragen op de werkvloer.

2. Onze goede praktijken en succesverhalen rond
zorg en begeleiding van bewoners met dementie te
delen met elkaar.

3. Onze struikelblokken in de zorg en begeleiding van
bewoners met dementie bespreekbaar te maken
en samen te zoeken naar passende oplossingen.

4. Projecten uit te werken die de kwaliteit van leven,
wonen en zorg voor personen met dementie en
hun omgeving verhogen.

5. Met de directie mee te denken over het huidige en
toekomstige beleid aangaande leven, wonen en
zorg voor personen met dementie en hun
omgeving

De werkgroep komt 4 x per jaar samen. Via verschillende
interactieve methoden werken wij aan onze
doelstellingen.

Het is elke keer opnieuw uitkijken naar deze
bijeenkomsten, want goede zorg staat hoog in het
vaandel in ons huis! Onze bewoners die aan dementie
lijden vragen een begeleiding en zorg die aangepast is
aan hun ziekte; een uitdaging die wij graag alle dagen
aangaan en waarvoor de interne werkgroep dementie
schitterend werk levert.
Wij wensen deze groep dan ook nog heel veel werkgenot!

Cockheyt Stefan,
referentiepersoon dementie

Werkgroep dementie

Wie naar TV kijkt hoort Marc Van
Ranst.
Het enige wat men hoort is corona
en covid.
Maart 2020 kwam onze eerste golf,
het was niet goed!

Iedereen deed zijn best, zowel
bewoners als personeel.
Aan ons, bewoners, werd gevraagd
een mond- neusmasker te dragen.
We deden ons best, maar anderen
waren ook ijverig.

Ik zie personeel rondlopen met witte
en blauwe schorten, zonder dat we
spreken van ruimtemaskers.
Sommige bewoners zijn overleden –
ze werden herdacht.
Wie is de plechtigheid in de
passerelle vergeten ??

We werden ziek, we werden
zaagachtig.
Niets hielp… het personeel hielp !!!

Zonder klagen of morren stonden ze
elke morgen aan ons bed.
Iedere dag werden we verzorgd en
opgebeurd !!!
Wij vonden het normaal maar het is
niet gewoon.

Een oud Vlaams spreekwoord zegt
“dankbaarheid is een bloempje dat in
weinig hoven groeit”.
Ik zou aan iedereen een bloempje
willen geven.
Je deed wat anderen niet doen.
Daarom zeg ik : DANK U !
Dank om wat je gaf en dank u om
wat je nog zult geven.
Jullie zijn prachtige mensen !!

Paul Bonamie (bewoner 1e verdiep)
04.02.2022

Dank

Nieuwe medewerkers

Recent mochten we volgende collega's verwelkomen:

Jana De Waele - ergo
Wauters Nancy - chauffeur CDV
Sandra Tytgadt - verpleegkundige
Dyselinck Myriam - keukenhulp
Cunden Vurnee - zorgkundige
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