
VOORWOORD

Beste lezer,

Nu de zomer op zijn einde loopt, zien we geleidelijk aan alle vertrouwde gezichten terugkeren uit vakantie.
Hopelijk heeft dit verlof voor iedereen wat ontspanning gebracht, zodat we alweer met volle goesting er
tegenaan kunnen gaan. Tegelijkertijd nemen we afscheid van de vele jongeren die bereid waren een deel van
hun schoolvakantie te besteden aan ondersteuning in de verschillende diensten van het Moervaartheem. Ik
ben zeer dankbaar voor het mooie werk dat zij voor ons en onze bewoners hebben verricht en wens hen een
leerrijk nieuw schooljaar toe.

Ondertussen hebben wij uiteraard niet stilgezeten. Zoals je verder in dit krantje leest, is een aanvang
genomen met diverse nieuwe initiatieven: we hebben de opnames gemaakt voor een kort filmpje over ons
huis; we gaan binnenkort van start met een project rond een slimme luier; de projectgroep rond valpreventie
is sinds enkele maanden actief aan de slag; het project Koekoek zal proberen de natuur dichter bij onze
bewoners te brengen;… enz. Het bruist bij diverse leidinggevenden en medewerkers van de ideeën! Meer
hierover dus verder.

Hopelijk kunnen we het Covid-19 virus voor de toekomst weren uit onze voorziening, zodat deze ziekte geen
roet meer in het eten gooit bij de uitwerking van al deze mooie plannen. Met een vaccinatiegraad zowel voor
de bewoners als voor de medewerkers boven de 90 %, zou dit een realistische hoop mogen zijn. Hierbij wil
ik graag alle bewoners en medewerkers bedanken voor hun grote bereidheid zich te laten vaccineren.
Hiermee bouwen zij mee aan een veilige omgeving voor wie woont en werkt in ons huis!

Tenslotte hoop ik dat we, na een periode van minder stabiel weer, misschien toch nog een “été indien”
mogen verwachten, zodat we met ons allen toch nog wat vitamine D kunnen verzamelen en nog wat kunnen
genieten van een terras- of tuinbezoekje.

Veel leesplezier.

Christine Van Acker
Algemeen directeur

www.facebook.com/wzc.moervaartheem

www.zorg-saam.be/moervaartheem

www.instagram.com/wzcmoervaartheem

NIEUWTJES VOLGEN ?

U kan onze nieuwtjes ook volgen op onze website, facebook, instagram. Dit krantje is ook digitaal te lezen bij de
rubriek Nieuws.

WZC Moervaartheem

Herfst 2021



2

ONZE BEWONERS

Het project Koekoek krijgt meer en meer gestalte.

Het insectenhotel is, dankzij vele helpende handen van bewoners en daggasten, afgewerkt. Evenals de vogelhuisjes
voor mezen. Die wachten nu op een ideaal plaatsje om goed gezien te worden.

Vleermuisbakjes zijn geïnstalleerd in de binnentuin, zodat onze bewoners dit goed kunnen gadeslaan. En eind
augustus is het egelhuisje geplaatst met medewerking van Lisette en Georges.

Georges wou tijdens deze bezigheid wel eens graag poseren. We hebben het huisje gecamoufleerd onder takken,
zodat het egeltje zich direct zou thuis voelen.

Op 22, 23 en 24 september is er een rondleiding voor onze bewoners, met daarna een aangepast hapje in het thema:
honingwafels en fruit.

Koekoek !
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Radio voor ma en va is nu ook te
beluisteren in Wachtebeke,
Moervaartheem!

Op post 3 en door medewerkers
digitaal bereikbaar.

Dit mooie project werd uitgewerkt
en wordt dagelijks bijgewerkt
door een vroegere collega
hoofdverpleegkundige met een
hart voor ouderen en een
geschiedenis in de muziekwereld.

Hij zag de positieve effecten van
herkenbare muziek bij mensen
met dementie en ervaarde het
enthousiasme bij heel wat cliënten
en medewerkers.

Met zijn ervaring bij radio Maeva
verzamelde hij en enkele vrienden
intussen heel wat muziek.

Dit gecombineerd met door
bewoner en medewerker

ingesproken boodschappen in een
radioprogramma, maakt dat we
nu non-stop radio kunnen
aanbieden, ook op de kamers.

Veel luistergenot!

Paul

ONZE BEWONERS

Radio Ma&Va

Qwiek up

Sinds 1 juni ’21 zijn we de trotse eigenaars
van de Qwiek-up.

We mochten dit toestel al eens uittesten en
merkten de vele mogelijkheden. De prijs was
even een struikelblok maar de centen van
een gulle schenker eens geteld deed ons tot
een aankoop over gaan.

De Qwiek-up is een stevige projector die op
de muur maar ook boven het bed van de
bewoner kan projecteren, op het plafond!
Diverse modules beeld met bijhorende
muziek werden eveneens aangekocht. Van
sterrenhemel, André Rieu tot het
boerderijleven brengt rust en sfeer voor de
bewoner. De zorg kan deze zo dag en nacht
inzetten.

Familie kan zeker ook andere beelden op
USB aanleveren! Deze kunnen we dan aan
de bewoner presenteren!

Mooie herinneringen of ander leuk
beeldmateriaal zeker welkom.
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IN BEELD

De yogi's in WZC Moervaartheem

We zetten in ons huis graag in op beweging en een gezonde geest. En wat is er
dan niet beter dan een goede yogasessie! Twee vliegen in één klap. Hoezo?!

Wel om te beginnen, je leert dieper adem te halen, hierdoor komt er meer
zuurstof in het bloed met als gevolg dat je je energieker voelt en minder
gejaagd. Door de aangeboden ademhalingsoefeningen heb je je kortademigheid
en gejaagd gevoel snel weer onder controle. Daarnaast zorgt yoga voor je
ontspanning op mentaal en fysiek vlak, een betere bloedsomloop, betere
flexibiliteit en stabiliteit. Hierdoor voel je je beter in je vel!

Verder is het een goede concentratieoefening, waardoor je beter in staat bent je
op jezelf te richten en de afleiding van binnen- of buitenaf beter kan negeren.
Yoga helpt om bewuster te worden van je lichaam en je emoties onder controle
te houden. Je wordt als het ware helemaal zen, emotioneel rustiger dus. De
ouderen onder ons hebben best wel wat last van emotionele spanningen en
gebeurtenissen. Ouder worden en zijn, brengt heel wat met zich mee, vnl. veel
verlieservaringen, beperkingen, veranderingen, … En hoe ga je daarmee om?
Hoe kan je het loslaten? Hoe bekom en behoud je een positieve kijk in het ouder
worden?

Wel, een goede stap is al het beoefenen van yoga die steeds wordt beëindigd
met een sessie meditatie ontspanningsoefening en ‘positiviteit aan tafel’. We
komen tot rust na de inspannende yoga en kunnen nadien met volle energie een
gesprek aangaan over wat ons bezighoudt, waar we dankbaar voor zijn, waar
we trots op zijn, wat we wel nog kunnen, en geven steun aan elkaar met
bemoedigende woorden en complimenten. Bij ons is het elke dag complimenten
dag – wat de positiviteit bij en onder de bewoners versterkt! Het gesprek aan
tafel helpt hen ook om hun hart te luchten en zorgt voor samenhorigheid. Ze
zijn niet alleen met hun angsten, twijfels, verlies, etc. En die kennis en
bevestiging doet deugd en maakt het gemakkelijker om samen naar de positieve
zaken te kijken. Het zorgt ook voor meer openheid, ze kunnen bij elkaar terecht
in de wetenschap dat ze allen in dezelfde fase van het leven zijn en de ander dus
weet waar men het over heeft. Na een gezonde sessie hart luchten, richten we
ons op de positieve zaken van de dag en die brengen steeds een glimlach !

Yoga heeft de band tussen hen versterkt en is een vaste waarde geworden
binnen de activiteiten.

Yoga: Samen bewegen, Samen beleven, Samen delen! JA JA yoga heeft alleen
maar voordelen
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IN BEELD
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IN BEELD

Bedevaart Oostakker
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IN BEELD

Zang- en karaokenamiddag – 17 augustus 2021

Als het putje zomer is maar de regenbuien blijven komen, dan brengen we de zon zelf in
huis. Monique, onze vrijwilliger die voor de muzikale ambiance zorgt, was die middag
ook van de partij. Haar laptop werd aangesloten op TV en de karaokenamiddag kon
beginnen.

Ze zocht de mooiste liedjes op haar playlist en al vlug kwamen de danskriebels naar
boven. En als er één begint… dan volgen de anderen vlug. Het werd een plezierige
namiddag en wie niet aan het dansen was, zong uit volle borst mee.

Zo zie je maar, we laten het (slechte) weer niet aan ons hart komen !!

Sabine Baete
Animator
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IN BEELD

Slimme luier

In ons land dragen 100.000 bewoners van woonzorgcentra - ongeveer 8 op de 10 - een luier overdag of
’s nachts. Dat vraagt veel aandacht van de verpleegkundigen en zorgkundigen. Veel tijd gaat verloren
aan controles die vaak overbodig zijn omdat een luierwissel nog wel even kan wachten. Dit zorgt voor
verminderd welzijn van de bewoner en weegt zwaar door bij de verzorging.

Door gebruik te maken van een bepaalde technologie waarbij sensoren in de luier verwerkt worden,
wordt de vochtigheid in de luier gemeten. Een draadloos minitoestel dat aan de luier vasthangt, pikt die
gegevens op. Het personeel krijgt op een smartphone een signaal als een luier aan vervanging toe is.
Op die manier worden natte luiers vermeden, wat bijdraagt tot een verhoogd comfort van onze
bewoners, en worden minder onnodige luierwissels gedaan waardoor tijd vrijkomt bij de medewerkers
.Tijd die dan rechtstreeks naar de bewoners gaat.

In Moervaartheem start op 28-09-2021 een proefproject waarbij deze slimme luier zal uitgetest worden.
Daarvoor werd het gelijkvloers uitgekozen.
Er komen 2 testperiodes. De eerste luiers die we proberen zijn ontwikkeld door de Firma Ontex..
De medewerkers van de afdeling zullen hiervoor een opleiding krijgen en medewerkers van de firma
bieden ondersteuning en zullen stand-by zijn gedurende deze periode.

In november worden dan de luiers Tena getest waarna uiteindelijk een beslissing genomen wordt
welke luier gebruikt zal worden in de toekomst.

Veerle Baetslé
Hoofdverpleegkundige afdeling voor personen met dementie

Trots

We stellen u trots het promofilmpje van ons woonzorgcentrum voor : www.youtube.com/
watch?v=uhfW-VCHzYU
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Centrum voor dagverzorging De Brug

Wat zijn we fier!

Oh, wat waren we fier!

Silke D'hont is een toffe collega van ons.

Overdag werkt zij als zorgkundige in het dagcentrum.
Als "hobby" is het een super wielrenster, elite zonder contract
Zo reed zij op 9 juli de Baloise Tour mee.
Een unieke kans om met onze daggasten van kortbij te gaan
supporteren.

Zeer zeker, Silke had die dag de goede benen!
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Vele mensen konden mooie plannen maken om tijdens de zomermaanden even in het buitenland te vertoeven.
Zo deden we dit ook, samen met onze daggasten.

Tijdens de maanden juli en augustus gingen we iedere week op vakantie, naar een ander land of naar onze zee!

Op vakantie....

Centrum voor dagverzorging De Brug
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VORMING EN OPLEIDING

Project valpreventie

Het expertisecentrum voor val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is, zoals de naam al doet vermoeden, een
partnerorganisatie in het voorkomen van valpartijen en letsels als gevolg van deze valpartijen. Naast het
aanbieden van vormingen en advies, staan ze ook in voor de procesbegeleiding van de implementatie van
valpreventie.

Met de ondersteuning van het expertisecentrum starten we het project valpreventie op in WZC Moervaartheem.
Het hoofddoel van dit project is om het aantal en de ernst van valgerelateerde letsels te voorkomen en/of te
verminderen. Hiervoor gaan we ten minste 2 jaar lang samen aan de slag.

Wat gaat het valpreventieteam concreet doen?
We willen het valrisico verminderen met de nadruk op het verminderen van letsels. Dit doen we door intern te
sensibiliseren en educatie te voorzien. Daarnaast wordt een regelmatige en grondige screening van de omgeving
en de infrastructuur voorzien, net als een individuele beoordeling van het valrisico, met eventuele preventieve
interventies bij de bewoners.

Kortom, valpreventie wordt geïntegreerd in de dagdagelijkse zorg en het dagdagelijks leven van de bewoners en
hun omgeving. Concreet betekent dit meer bewegingsactiviteit, meer cognitieve stimulatie en meer
gespecialiseerde zorg.

Valpreventieteam
01/06/2021:
wie is wie?

Vorming voor de medewerkers

28 en 29 juni werd er een bijscholing
valpreventie georganiseerd voor de
medewerkers van het Moervaartheem.

40 à 50 medewerkers namen deel aan een
uitgebreide vorming met zowel theoretische
als praktijkgerichte inhoud.

Er werd ingezoomd op de verschillende
valrisicofactoren, tools en praktische
oefeningen.

De personeelsleden die niet aanwezig konden
zijn, kunnen in 2022 rekenen op een
herhaling.

Oplossing : Boven: Aubin, Jorn, Vanessa, Eveline, DR Van
thuyne, Loubna - Onder: Ineke, Veerle, Shari, Leen, Paul
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LISANGA

Samenwerken in vriendschap…

Dat is de letterlijke vertaling en concrete doelstelling van LISANGA (1), een vzw die in 1992 ontstaan is vanuit de
woonzorgcentra van de congregatie Zusters Kindsheid Jesu.

Naast het aanzienlijk aantal netwerken van scholen, weeshuizen en woonzorgcentra die ze voornamelijk in Oost-
Vlaanderen en Limburg uitbouwden, waren de Zusters Kindsheid Jesu tot 2002 ook actief in Congo. De Zusters van de
Onbevlekte Ontvangenis, de Congolese zustercongregatie die uit hun missiewerk ontstaan is, zet hun werk ten
noordoosten van Kinshasa, samen met vele leken, verder.

Beide congregaties bewaren een nauwe band met elkaar. Via de vzw Lisanga trachten de Zusters Kindsheid Jesu
duurzame ondersteuning te bieden in onderwijs, gezondheidszorg, veeteelt,… De Congolese zusters bepalen de
prioriteiten in overleg met de lokale bevolking en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Door hun
permanente aanwezigheid zijn zij goed geplaatst om ook de continuïteit van deze kleinschalige projecten te
verzekeren. Lisanga waakt erover dat elke financiële bijdrage doelgericht en efficiënt wordt besteed. Dhr. Manu
Langerock, directeur van WZC Sint-Raphaël in Liedekerke, is voorzitter van Lisanga. Onze directeur, Mw. C. Van Acker,
is lid van de Algemene Vergadering.

De maandenlange coronapandemie, alsook de recentelijke dramatische overstromingen in eigen land confronteerden
ons met onze eigen kwetsbaarheid en de levensnoodzakelijke behoefte aan solidariteit. Het heeft ons meer dan ooit
bewust gemaakt van wereldwijde problemen die we best samen aanpakken.

Moervaartheem, sinds 2006 lid van de overkoepelende vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu, steunt al vele jaren
projecten van vzw Lisanga en wil zich solidair blijven engageren. Hiertoe zullen in het najaar meerdere initiatieven op
poten gezet worden. Wij hopen alvast op uw enthousiaste deelname.

Matondi Mingi! (2)

Béatrice, pastor WZC Moervaartheem

Lisanga ... samenwerken in vriendschap

(1) Lisanga: woord in Lingala, betekent: samenwerken

in vriendschap

(2) Matondi Mingi: uitspraak in Lingala, betekent: Dank

je wel
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PERSONEEL

Nieuwe medewerkers

Recent mochten we volgende collega's verwelkomen:

Geneviève Guyssens – sociale dienst – opnameverantwoordelijke - woonassistente De Reepkens

Erika Bracke – zorgkundige

Kiliana Criel – ergotherapeute

Elza Reta - zorgkundige

Rosita De Schenkel – medewerker interieurzorg

Tibni De Bruyne - medewerker interieurzorg

Proficiat ...

Eerste communie van Brent, zoon van Ineke De Keyser (verpleegkundige)

Eerste communie van Kato, dochter van Els Blanckaert (zorgkundige)

Lentefeest van Kate, dochter van Vanessa Bruneel (hoofdverpleegkundige 1e verdiep)

Familienieuws

Wij betreuren het overlijden van mevr. Verhegge
Francine, moeder van Anja Roegiers (zorgkundige).
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't Safarke

PERSONEEL

Bedankt Christine!

Mijn naam is Leen Coopman en ik werk nog niet zo
lang bij jullie, sinds 2019, twee jaar dus.

Je kan me terugvinden aan het onthaal. Je kan bij mij
terecht voor allerlei zaken en ik zal zo goed mogelijk
doorverwijzen naar de juiste persoon voor uw vraag
of probleem.

Papierwerk, cijfers en computers zijn m’n ding.
Voorheen werkte ik ook als administratief
medewerker in de sociale sector. Maar de liefde riep
en zo verhuisde ik van Koksijde naar Lochristi.
Mo how zeg, een huismus zoals ik, naar het “verre”
Oost-Vlaanderen. Maar met jullie vriendelijke lach en
warme groet, voelde ik me al snel héél welkom.

Ik heb nog een jongere broer maar hij woont in China
samen met zijn vrouw Li en de tweeling Amélie en
Ella.

Of in het Chinees :

Mijn echtgenoot Maarten en ik zijn ondertussen bijna
7 jaar samen en hebben sinds kort een labrador pup.
Ze is nu 9 maand en noemt Thea.
Planten in onze tuin blijven niet staan, ze verslindt ze
allemaal. Een echt varkentje. Terwijl ik zo graag wat
bloemen in onze tuin zou willen. Tuinideetjes/
plannetjes altijd welkom.

Voor leuke en lekkere receptjes moet je bij onze kok
zijn, daarom geef ik graag het Safarke door aan Alain.

Vele groetjes

Leen Coopman
Administratief medewerker

Hallo

Ik ben Geneviève en werk sinds 2 augustus als
opnameverantwoordelijke.

Ik ben opgegroeid in Lochristi. Na verschillende jaren in en
rond Gent gewoond te hebben, heb ik mij 3 jaar geleden
gesetteld in Wachtebeke, samen met mijn partner Stijn.

Na mijn uren kan je mij in mijn massagepraktijk vinden, in
de natuur of volg ik een workshops. Ik kan ook genieten
van een goed boek, yoga of meditatie.

Ik heb al een klein stukje van de wereld gezien (Zuid-
Europa, Indonesië, Brazilië, Nepal, Australië,…) en ik hoop
nog veel mooie plaatsen te mogen ontdekken.

Nieuwe collega

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.



GRAAG STELLEN WIJ U VOOR ...


