
VOORWOORD

Beste lezer,

Het jaar loopt alweer ten einde... Nog enkele dagen en
2021 verdwijnt voorgoed naar de geschiedenisboeken
om plaats te maken voor een nieuw jaar.

Zodra je ons huis betreedt, komt de kerstsfeer je
tegemoet. Decoratieve kerstverlichting aan de ingang,
kerstbomen overal in ons huis en een mooie kerststal
aan het kruisbeeld bij het binnenkomen. De
medewerkers van de eerste verdieping zijn dit jaar
zelfs de uitdaging aangegaan van de ganse 1e
verdieping een heus kerstdorp te maken! De oproep
die ze hiervoor lanceerden via Facebook bleef niet
onbeantwoord en het resultaat is verbluffend. Dankzij
de vele gulle schenkers kunnen onze bewoners en
medewerkers van deze verdieping extra genieten van
een warme kerstsfeer!

Kerstmis is dé tijd van het jaar voor gezelligheid, maar
houdt ook een boodschap van vrede en hoop in zich.
Laten we de ware boodschap van Kerstmis niet laten
verloren gaan onder al dit uiterlijk vertoon en elkaar
van harte een zalig Kerstfeest en een vreugdevol
nieuw jaar toewensen!

Niet iedereen ervaart deze periode van het jaar echter
zo positief. Heel wat mensen worden nu, meer nog
dan anders, geconfronteerd met eenzaamheid, het
gevoel van zinloosheid. Ook in ons huis vinden we
bewoners die zich alleen voelen in een huis waar 100
mensen zo dicht op elkaar wonen,… medewerkers die
lijden onder eenzaamheid,… Een vriendelijk woord, een
bemoedigend schouderklopje, een welgemeende
kerstwens,… het kost niets en kan wonderen doen. En
dan bewijzen wij met ons allen dat “wonderen de
wereld nog niet uit zijn”!

Zoals in de vorige editie van dit huiskrantje is
aangekondigd, stelde onze interne werkgroep Lisanga
een aantal acties voor om middelen in te zamelen ter
ondersteuning van de inwoners van Kongo via de VZW
Lisanga. Zo hebben onze daggasten van het Centrum
voor Dagverzorging “de Brug” enkele weken
geschilderd, getekend, gebreid,…. om houten
sneeuwmannen te maken voor het goede doel.

En het resultaat mag gezien zijn! Bovendien heeft één
van onze bewoners, mevr. Ooms Augustine,
ondertussen massa’s warme sjaals, kousen, sokken,….
gemaakt die ons kunnen warmhouden én een
extraatje opbrengen voor Lisanga. Ook begin volgend
jaar plannen wij nog een paar leuke acties die niet te
versmaden zijn voor grote en kleine lekkerbekken. Je
verneemt hier meer over via onze gebruikelijke
communicatiekanalen. "Zorg dragen voor elkaar"
dragen wij in het Moervaarheem dus hoog in het
vaandel, ook zorg voor mensen de andere kant van de
wereld!

Geniet van de gezellige eindejaarsfeer en Zalig
Kerstmis!

Christine Van Acker
Algemeen directeur

WZC Moervaartheem

Winter 2021
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ONZE BEWONERS

Het was even twijfelen… gaan we binnen optreden, of toch buiten?

Buiten zingen zou wel gaan, maar gaan onze stemmen dan niet de lucht in?
Binnen zingen kan natuurlijk ook, maar kunnen dan wel alle bewoners komen luisteren?

Niet zo gemakkelijk… tot we die vrijdagochtend wakker werden… en we allen van hetzelfde gedacht waren; het
beloofde prachtig weer te worden, dus waarom dan binnen zitten?

De tuinmeubels werden verhuisd van het terras naar de passerelle en de bewoners van de service flats (of toch zeker
één met katersogen) hadden al vlug opgemerkt dat er iets gaande was. Hoewel het aangekondigd was op de
weekkalender dat de Wachtegalen optraden, was het toch een hele opluchting om te beseffen dat iederéén kon
komen meegenieten.

En of dit het geval was !! Alle bewoners werden vlot naar buiten gebracht, want iedereen hielp een handje mee. De
Wachtegalen begonnen aan hun meezing repertoire en al vlug was iedereen in opperste stemming!

Er was geen vuiltje aan (lees: windje in) de lucht en we zaten daar heerlijk in de schaduw met aangename
temperatuur, te genieten van deze Wachtebeekse nachtegalen, mee te zingen, mee te wuiven. Het was precies een
ware verademing om na een lange periode eindelijk nog eens te kunnen genieten van zo een weldoende namiddag!

Bedankt Wachtegalen voor deze mooie dag!

Sabine Baete
Animator

Nazomerconcert van de Wachtegalen – 17 september 2021
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IN BEELD

"KEI" TOFFE wandeling

Dinsdag 21 september 2021 …
Het zou zeker en vast een speciale
dag worden, want het was immers
Werelddag Dementie.

In België leven vandaag ongeveer
202.500 mensen met dementie;
tegen 2070 zal hun aantal
verdubbeld zijn. De kans dat
iemand in zijn of haar leven
dementie krijgt is 1 op 5 …

De werelddag dementie (elk jaar op
21 september) wil mensen met
dementie een hart onder de riem
steken en wil dementie
bespreekbaar maken - ver weg van
alle taboe’s, vooroordelen en
misverstanden die rond dementie in
onze maatschappij leven.

En dat is nu net wat we ook in het
Moervaartheem wilden bereiken op
die bewuste 21e september …

Het werd een mooie, zonnige
najaarsdag, ideaal voor de

dementievriendelijke wandeling die
op het programma stond.
De wandeling – die reeds begin
augustus werd aangekondigd –
kreeg in de wandelgangen van ons
Moervaartheem al snel de bijnaam
“Keienwandeling”.

Dit had alles te maken met het
project “Zet dementie in de KEI-ker”
van het Expertisecentrum Dementie
Paradox (Gent), die met
zogenaamde “happy stones”
dementie in de kijker wou zetten.

Het Moervaartheem droeg dit
project een warm hart toe en onze
medewerkers, vrijwilligers,
bewoners en daggasten
decoreerden onze keien dat het een
lieve lust was!

Deze keien (“happy stones”) zouden
wij dan op 21 september her en der
op de route van onze
“keienwandeling” langs de
Wachtebeekse wegen achterlaten.
En zo geschiedde het …

We vertrokken onder een stralende
zon met een grote groep van meer
dan 20 bewoners met medewerkers,
vrijwilligers en familieleden, met bij
ons, 2 grote zakken gevuld met de
“happy stones”.
De prachtig gedecoreerde keien,
met daarop de website
www.echtbenieuwd.be lieten we
achter op de steigers langs de
Moervaart, op heggen, poortjes en
brievenbussen langs onze weg en
genoten met volle teugen van het
gezelschap en de buitenlucht. Want
ja, mensen met dementie kunnen
nog genieten, en hoe!

Het was 21 september en het was
Werelddag Dementie … en dat
zullen we in het Moervaartheem en
in Wachtebeke geweten hebben!

Cockheyt Stefan,
referentiepersoon dementie
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Mevrouw Embrechts, 100jaar

Mevr. Embrechts Clara werd 100 jaar
op 19 oktober 2021.

De leefgroep in Symfonie werd
herschikt en mooi versierd want
vandaag was het groot feest! De
guirlande van “100 jaar” werd van
onder het stof gehaald en
opgehangen boven de stoel waar
mevr. Embrechts straks zou plaats
nemen.

Bewoners werden gehaald en die
waren alvast in hun nopjes bij het
plaatsnemen. De afgevaardigden van
toneelgilde “Floris ende blancefloer”
uit Assenede waren ook van de partij
en al vlug kwamen de Burgemeester
en schepenen er ook aan. Mevr.
Embrechts werd gebracht door zoon
Marc en schoondochter Mimi. Ze
werden onder luid applaus en een
verjaardagslied onthaald. Het feest
kon beginnen…

Een tekst werd door de
burgemeester voorgelezen:

“Mevrouw Embrechts is opgegroeid
in Antwerpen. Hier heeft ze haar
jeugd doorgebracht. Tijdens haar
jeugd ging mevrouw naar de
patronage (= chiro), eerst als lid en
nadien als leidster. Ze speelde graag
toneel in de Chiro.
Clara is gestopt met school 1,5 jaar
na haar lager onderwijs. Ze heeft
nadien avondlessen snit en naad,
Engels en Frans gevolgd. Zij is gaan
werken in ateliers bij naaisters. Ze
heeft ook gezongen in het Sint
Martinuskoor o.l.v. een zekere mr.
Huybrechts. Ze kan ook nog gekende
namen opsommen van componisten
zoals Peter Benoit…

Tijdens de oorlog is Clara opgeëist.
Ze was verplicht te werken bij een
beltelefoon. Dit heeft ze verder
gedaan na de oorlog. In die
oorlogsperiode is ze samen met haar
zus gevlucht naar een tante in
Assenede waar ze later haar man
leerde kennen. Door de oorlog was
het voor hen moeilijk een geschikt
huis te vinden. De zoektocht duurde
meer dan 2 jaar en het was een
lange afstand tussen Assenede en
Antwerpen met de fiets.
Eenmaal er twee kinderen waren is
Clara gestopt met werken.

Haar ouders waren in tussentijd ook
naar Assenede verhuist. Clara zorgde
voor hen beiden tot ze stierven.
Later nam ze ook de zorg op zich
van haar schoonouders.
Rond haar 50ste, toen de kinderen
de ouderlijke woning reeds verlaten
hadden, was haar man vaak niet
thuis door zijn werk of hobby. Ze
ging eens informeren bij de
toneelbond of ze daar iets met haar
konden aanvangen. En zo begon het
toneel spelen wat Clara bijna 20 jaar
gedaan heeft. Ze omschrijft dit zelf
als zeer aangenaam. Hierover zullen
de aanwezigen van de toneelgilde
zelf graag wat meer over uitweiden.
Clara is ook altijd een zeer goeie
naaister geweest, maakte al haar
kledij zelf en aan de mooi afgewerkte
knoopsgaten kun je dat zien, zei ze
zelf eens.
Met het ouder worden ging
onherroepelijk haar gezondheid
beetje bij beetje achteruit waardoor
Clara besloot zich te laten opnemen
hier in Moervaartheem.

Zij kwam hier wonen in 2011 maar
was, en is nog steeds, zeer goed bij
de pinken. In het begin nam ze nog
deel aan activiteiten, doch ze kon en
kan nog steeds zich prima bezig
houden op haar kamer.
Ze leest graag een goed boek en
heeft talloze prachtige diertjes
gehaakt voor de achterkleinkinderen.
Ze maakt ook graag
kruiswoordraadsels en woordpuzzels,
dus ze is elke dag blij als de krant
arriveert. Maar modern als ze is, kan
ze ook goed overweg met haar tablet
en luistert zo naar mooie, klassieke
muziek. Ook van een wandeling kan
ze genieten en ze waardeert elk
bezoek.

Wij zijn dan ook trots op Clara en
hopen dat ze hier nog geruime tijd in
goede gezondheid mag verblijven.”

Cadeaus en bloemen werden
uitgedeeld en daarna volgde een
woordje van de ere voorzitter van de
toneelgilde. Van hen kreeg Clara een
heel mooi fotoboek over het
Asseneeds toneel.

De koffie en het taartenbuffet werd
aangebracht en het werd een
gezellige babbelnamiddag.

We hopen dat iedereen ervan
genoten heeft, en voor Clara,
hopelijk tot volgend jaar !!

Sabine Baete
Animator
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Octaaf en Cecile leerden elkaar
kennen in januari 1954 tijdens de
festiviteiten ter gelegenheid van St.
Antonius in Moerbeke. Ze trouwden
op 18 november 1961 en ze hebben
altijd in Moerbeke gewoond. Drie
jaar na hun trouwdag kregen ze een
dochtertje; Marleen.

Na zijn legerdienst van 15 maanden
begon Octaaf te werken als
chauffeur, maar schakelde al vlug
over op een carrière als postbode.
Eerst was hij werkzaam in Kaprijke,
daarna in Zelzate en later in
Moerbeke. Hij was gekend gelijk
slecht geld. Cecile hield het
huishouden draaiende en zorgde
voor hun dochter.

Octaaf was erg sociaal en maakte

altijd al graag een praatje met de
mensen. Hij ging graag bowlen en
kaarten en hield er van om naar het
voetbal te gaan kijken.

Ook nu nog, na het dagelijkse krant
lezen, loopt hij graag eens rond in
de gang om eens te babbelen terwijl
Cecile liever in haar zetel vertoeft.
Een regelmatig bezoek van zus en
schoonbroer, en van hun dochter,
kan beiden altijd bekoren.

Vandaag zetten we Octaaf en Cecile
in de bloemetjes.

Burgemeester en schepen kwamen
met felicitaties, bloemen en
geschenken van de gemeente en van
de koning en koningin.

Uiteraard waren Marleen en haar
man ook aanwezig.

We zorgden voor een heus
taartenbuffet en met aangepaste
muziek werd het een zeer
aangename namiddag. We hebben
er met z’n allen van genoten en we
hopen dat Octaaf en Cecile hier nog
enkele jaren kunnen genieten van
hun oude dag.

Sabine Baete
Animator

Diamanten jubileum De Decker - Van Waes
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Week van de derde leeftijd

Week van de derde leeftijd met
lekker ontbijtbuffet en mosselfestijn.

Dit jaar hebben we van de week van
de derde leeftijd 2 weken gemaakt.

Activiteiten werden wat meer
verspreid zodat alles toch in alle
leefgroepen kon doorgaan. Als we
terug denken aan de voorbije
weken, denken we bijna zeker aan
het uitgebreide ontbijtbuffet. Het
ontbijt werd op de kamer gebracht
maar wie wou kon ook aansluiten in

de huiskamers. Daar waren de tafels
feestelijk gedekt en de geur van
vers gebakken brood sloeg in je
neus.

We konden kiezen tussen
sandwiches, croissants, eierbrood of
rozijnenbrood met kaas of hesp, een
yoghurt en een clementine.

Er werd flink gesmuld en daarna
veel gebabbeld en dat was niet
anders bij het mosselfestijn.

Ook hier niets anders dan blije
gezichten want geef toe, het waren
mooie, grote en lekkere mossels.

We hebben er deugd van gehad en
hopelijk kan volgend jaar terug alles
verlopen zoals we traditioneel
gewoon zijn.

Hoop doet leven !!

Sabine Baete
Animator

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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Sinterklaas

Sinterklaas en Zwarte Piet op kamerbezoek – 2 december 2021.

De Heilige man en zijn knechten waren terug in Wachtebeke aangekomen, dus konden ze het zeker niet laten om hier
in ons huis, in Moervaartheem, eens binnen te springen.

Gewapend met ontsmettingsalcohol en mondneusmasker trokken de Sint en zijn hoofdpiet door de gangen van de 1e
en 2e verdieping.

Ze werden overal heel hartelijk ontvangen. Sommigen schrokken van dit hoog bezoek, maar het was tegelijkertijd een
welkome verrassing, een lichtpuntje in deze donkere dagen.

Eén voor één was elke bewoner heel tevreden en er waren trouwens ook dit jaar geen stoute mensen in huis. De Sint
wist van iedereen iets goeds te vertellen, want ja, de Sint kent iedereen hé. Hij liet overal een zakje snoep achter dat
ook bij iedereen in de smaak viel en hij beloofde plechtig om volgend terug te komen. Als ‘t God belieft!

Maar eerst, zoals afgesproken, gaan de Sint en Zwarte Piet nog op bezoek op het gelijkvloers. Benieuwd of ze daar
ook mooie Sinterklaasliedjes kunnen zingen!

Sabine Baete
Animator

om te oefenen

of te kleuren
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CENTRUM VOOR DAGVERZORING DE BRUG

De Reepkens - De Brug

Oh ja, .... 15 september ...de daggasten waren er klaar voor!

Volksspelen met de bewoners van de serviceflats De Reepkens.
3 teams, er werd gestreden voor de "WINST"
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VZW LISANGA
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Zoals niemand zal verbazen hebben we tal van
activiteiten moeten invriezen.

De week van de derde leeftijd was iets minder
uitbundig dan vorige jaren wegens het ontbreken van
optredens, maar ook de modeshow, het
Sinterklaasfeest, de Kerstspecial van de Wachtegalen,
… konden niet doorgaan.
Iedereen kent de spelbreker.

Wat komende maanden zal brengen is moeilijk
voorspelbaar.

Feit is dat het op 6 januari nog altijd Driekoningenfeest
is en op 2 februari nog altijd Lichtmis. Laat ons hopen
dat we onze diepvriezer vlug kunnen ledigen en dat
we samen pannenkoeken kunnen eten!

Sabine Baete
Animator

Komende activiteiten winter 2021-2022

Wensboom

IN BEELD

Hoop doet leven en dromen geven

een doel...

Onder dit motto is het belangrijk om

onze bewoners te laten nadenken

over wat ze nog graag eens willen

doel, beleven, ervaren,...

Een droom, een wens,... Zoals een

bezoekje aan de markt, het openbare

zwembad, een wandel-of fietstocht of

gewoon een fris pintje drinken.

Kortom over alles kan en mag

gedroomd worden, want hoop doet

leven.

Op het eerste verdiep bedachten we

de wensboom, een boom die volgens

het volksgeloof wensen kan doen

uitkomen. We hebben samen met de

bewoners een grote houten boom

gemaakt waar ze hun wensen kunnen

aan ophangen.

Elke maand wordt er 1 wens

uitgekozen die we in de mate van het

mogelijke laten uitkomen met de hulp

van het team en het sociaal netwerk

van de bewoner

Freddy,

heb jij kennis van
mollen vangen?

Of heb jij iets
moois in onze tuin
geplant?

In het voorjaar
gaan we samen
"iets" ontdekken?

Project Koekoek ...
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't Safarke

PERSONEEL

Bedankt Leen!

Ik ben Alain Van Den Bossche.
Ik werk reeds 42 jaar in de keuken waarvan 15 jaar als
diensthoofd in het Moervaartheem.

Op 14 jarige leeftijd besloot ik de richting hotelschool te
volgen. Het koken zit een beetje in de genen, eten bij
mijn grootmoeder was altijd een feest.

Samen met mijn team probeer ik jullie iedere dag te
verwennen met een lekkere gevarieerde en gezonde
maaltijd.

Met mijn echtgenote Veerle woon ik in Sint- Laureins,
een gezellig dorp in het krekengebied aan de
Nederlandse grens.

We hebben 3 zonen, Tom, Simon en Lode.
Drie jaar geleden werden we trotse opa en moeke van
ons kleindochter Renée, die we mogen knuffelen in onze
vrije tijd.

Onze hobby’s zijn reizen, fietsen, wandelen en lekker
eten thuis en ook elders.

Graag geef ik het safarke door aan Paul De Leeuw die
instaat voor het zorggebeuren op de tweede verdieping.

Groeten Alain

Zondag 28/11/2021

Derde keer, goede keer. Tweemaal diende het te
worden uitgesteld maar op zondag 28 november was
het dan zo ver; het dankbos werd aangeplant,
omkaderd door een ingekorte en sobere ceremonie.
18 verschillende bomen (gebaseerd op de Keltische
kalender) kregen een plek op het einde van de
Zwaluwlaan in onze gemeente.

Elke boom werd gekoppeld aan een beroepsgroep die
onze maatschappij draaiende bleef houden, ondanks de
corona perikelen.
De wintereik, symbool voor een robuust karakter en
dapperheid, werd toegewezen aan de
verpleegkundigen.
Andere beroepsgroepen zoals de leraren, brandweer,
postbodes, personeel van voedingszaken, … kregen
eveneens hun boom.
Bij elke boom hoorde een passend gedicht dat in een
serene sfeer gedeclameerd werd.

Ondanks de ijzige regen werden de bomen met
vereende krachten op de juiste plaats geplant.

Ik kreeg de eer om als verpleegkundige de wintereik
neer te poten. Hij was ‘ietsje groter’ dan mezelf maar
met vereende krachten gaven we hem een permanente
plaats.

Met dank aan de initiatiefnemers voor dit mooi gebaar
naar de mensen die actief bleven tijdens de lockdown!

Chantal
Verpleegkundige

Dankbos
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PASTORAAL

Een groot hart lag op een tafel aan de ingang van de kerk, gevormd met 91 kaarsjes en in het midden een
bloemenhart, in dankbare herinnering aan onze overleden geliefden.

Op dinsdag 2 november, op de valreep van de vierde coronagolf, kwamen we met familieleden, vrienden,
vrijwilligers en medewerkers samen in de St.-Catharinakerk in Wachtebeke voor onze jaarlijkse herdenkingsviering.
Omdat de geplande viering vorig jaar door corona moest worden geannuleerd, werden nu de overledenen van de
voorbije twee jaar herdacht.

Familieleden werden, bij het binnenkomen, uitgenodigd om het kaarsje van hun geliefde naar voor te dragen bij
het altaar.

Het voelde goed om eindelijk te mogen samenkomen, om onze onmacht, pijn en verdriet, maar ook onze hoop en
dankbaarheid met elkaar te delen, verbonden met onze overleden dierbaren. Corona heeft ons geconfronteerd met
onze kwetsbaarheid en de vele noodzakelijke, maar pijnlijke afstandsregels hebben ons bewust gemaakt van wat
essentieel is in ons leven, namelijk onze verbondenheid met en liefde voor elkaar. Geloof, hoop en liefde was de
rode draad doorheen de dienst.

De eucharistieviering werd voorgegaan door EH. Chris Simoens en sfeervol opgeluisterd door Marijntje Van Damme
(sopraan) en Johan De Leenheer (pianist) uit de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Sint-Niklaas.

Dank aan allen die tijd vrijmaakten om deze viering bij te wonen of in gedachten aanwezig waren. Dank aan de
parochie voor hun gastvrijheid en veel dank aan Lindsey voor het maken van alle prachtig gepersonaliseerde
kaarshoudertjes en het mooie en originele gedenkbord en aan Martine voor het kunstige bloemenhart.

Beatrice
Pastoraal medewerkster

Allerheiligen Ieder afscheid
leert ons iets van sterven

maar ook om elke tedere herinnering
te koesteren voor de eeuwigheid.

Jouw naam,

voor altijd met ons verbonden.

Moge God jou zegenen

jouw leven,

jouw liefde,

al wat jij hebt gegeven,

al wat jij nu nog betekent.

Moge God jou bewaren in zijn hart.
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Afscheid nemen,

zo had het moeten zijn…

Langzaam

met zachte vingers

en gewogen woorden.

Tijdloos samen verwijlen

en luisteren.

En in het zwijgen horen

wat niet hoeft gezegd.

Of wat de liefde

onvermoed

van deze uren

in je ziel wil achterlaten.

Niet weggaan, blijven.

Elkaar zien als nooit tevoren,

in het laatste licht.

Omhelzen, vasthouden,

nog even,

koesterend en teder.

Om dan te kunnen zeggen:

hier laat ik je gaan.

Maar ach, jij werd

zo onverhoeds

aan onze blik onttrokken,

als meegenomen met de wind.

Kan iemand ons vertellen

dat het goed en veilig is,

waar je nu bent?

Daar ergens op een plek,

geborgen zoals thuis.

En waar wij,

op een ongekende morgen

elkaar weer mogen vinden,

in een eeuwige omhelzing.

-Kris Gelaude-

PASTORAAL
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We werden verwend....

De Watersportvereniging “Watersport Moervaart VZW” heeft onze medewerkers als waardering voor de
inzet in de moeilijke covid-periode, een boottocht aangeboden.

Deze tocht viel samen met het 40 jarig bestaan van deze vereniging.
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Nieuwe medewerkers

Recent mochten we volgende collega's verwelkomen:

Celien De Schenkel – zorgkundige

Vormsel van Chaníqua D'heer,
metekind van Shari (ergo)

Familienieuws

Voorstelling vrijwilliger - Germaine Van Roeyen

Vandaag stellen we jullie onze vrijwilliger Germaine voor.
Zij woont in Wachtebeke, heeft een zoon en een dochter
en één kleinzoon.

We mogen haar leeftijd verklappen; zij telt 84 lentes.
Neen, dat zou je niet zeggen !!

Germaine komt hier al een jaar of zeven. Zij is een echt
manusje- van-alles.

Ze helpt graag opdienen bij een feestmaaltijd, is
mannequin bij de modeshow, gaat mee wandelen of op
uitstap bij gepast weer enerzijds. Anderzijds komt ze
helpen bij de grote schoonmaak van de rolstoelen en
bakt ze graag spek met eieren voor het ei-ontbijt. Gezien
zij kapster is van opleiding, komt ze ook graag wekelijks
een handje toesteken bij onze kapster. Zoals je ziet
kunnen we werkelijk alles vragen aan Germaine

Op de vraag waarom ze dit doet, geeft ze 2 redenen op.
Ze doet dit graag voor onze bewoners, om hen te
helpen. Aan de andere kant heeft ze er zelf ook veel aan.
Ze voelt er zich goed bij is en elke dag content dat ze
nog een goede gezondheid heeft. Haar positieve
ingesteldheid geeft ze dan ook door aan bewoners maar
ook aan onze medewerkers.

Germaine hoopt hier nog een ganse tijd mee door te
gaan, en als alle corona ellende wat getemperd is, zou
ze graag met enkele bewoners een lekkere tas koffie
gaan drinken in het dorp.

Bij deze willen we Germaine en alle vrijwilligers
bedanken voor hun onbaatzuchtige hulp.

Sabine Baete,
Animator

Eerste communie van Janne,
dochter van Paul De Leeuw
(hoofdverpleger 2e verdiep)

Geboorte van Alix, dochtertje van
Lien Buysse (verpleegkundige)

Geboorte van Finn, kleinzoon van
Hilde Valcke (verpleegkundige)
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