
VOORWOORD

Blijkbaar kan je de beroemde tuin van
Monet waarin hij vele prachtige zichten
schilderde, het best bezoeken in de
maanden mei-juni. Op dat moment
staan de lavendelblauwe irissen – waar
hij als schilder zo van hield – namelijk
in volle bloei. Dichter bij huis kunnen
we in Groot-Bijgaarden een oud
kasteelpark vol geurende rozen
verkennen of – gewoon – in de tuin
van het woonzorgcentrum valt nu ook
wel kleur te bewonderen. Meteen
denken we terug aan de tijd toen we
als kind bloemenboeketten plukten en
meenamen naar school voor het
Mariabeeld in de kapel of voor het
Heilig Hart in de kerk. En tegelijkertijd
kijken we verwachtingsvol uit naar het
kunnen genieten van lucht, licht, wind
en zon, het opzoeken van schaduw
onder het boomgebladerte, of gewoon
te dromen en te “niksen” op een
tuinbank . Zeker doordat we vorige
zomer tijdens de lockdown binnen
moesten blijven…
Momenteel woedt er opnieuw een
bloedige oorlog binnen ons oude
continent. De berichten en beelden in
de pers en op de televisie laten
niemand van ons onberoerd. Als hulp
en als teken van solidariteit met
Oekraïne biedt het woon-zorgcentrum
Sint-Rafaël 5 kamers aan in de
vroegere kloostergang. Dit initiatief past
perfect binnen de spiritualiteit van de
Zusters Kindsheid Jesu. De
beleidsmensen van de VZW Zorgsaam
hebben recent 6 aandachtspunten

uitgewerkt. Sociale bewogenheid –
gelijkwaardigheid van alle mensen –
respect – nabijheid, beschikbaarheid
en betrokkenheid – breed sociaal
engagement – openstaan voor nieuwe
ontwikkelingen. Het opvangen van
vluchtelingen en mensen in nood kan
zeker onder meerdere van deze
actiepunten geklasseerd worden.

Dat mijnheer Manu Langerock met
pensioen gaat en ons als directeur
verlaat, zal iedereen wel al gehoord
hebben. Dhr. Langerock slaat een blad
om in het boek van Sint-Rafaël. En er
zijn heel veel realisaties en initiatieven
die hij heeft kunnen neerschrijven in
dat boek en waar wij samen met hem
dankbaar mogen op terug kijken. De
bekendste film van Frank Capra uit
1947 “It’s a Wonderful Life” met James
Stewart als hoofdrolspeler, hebben
velen van ons wellicht gezien als
kerstfilm. In dit verhaal wordt een engel

naar de aarde getuurd om zijn vleugels
te verdienen met het redden van een
mens in nood. Een groot deel van de
film laat ons zien hoe het leven van zijn
medemensen in het kleine stadje van
de hoofdpersoon er zou uitzien mocht
hij er niet geweest zijn en gedaan
hebben wat hij heeft gedaan. Vele
dingen zouden anders gelopen of
gewoon weg niet gebeurd zijn. Zo is
het ook voor Sint-Rafaël. Mochten de
grote inzet, de betrokkenheid, het werk
en de zorg van Dhr. Langerock er niet
geweest zijn, dan zou het verhaal van
onze voorziening er gans anders uit
gezien hebben. Als eenvoudig
voorbeeld: binnen de redactie van dit
blad was hij de stuwende kracht en gaf
ons veel krediet voor inhoud en vorm.
Met humor en diplomatie zette hij
telkens alle neuzen (of beter alle
schrijfpennen en -klavieren) in dezelfde
richting. Hij wou geen blinkende, lege
doos maar een product met kwaliteit
en stijl waar we allen fier mogen op
zijn. Wij danken hem oprecht voor alles,
te veel om op te noemen.

Wij hopen dat ons blaadje jullie wat
rust en ontspanning mag brengen. Als
iemand onder de bewoners graag een
eigen inbreng heeft of graag heeft dat
ik eens langskom voor een gesprek,
kan deze mij contacteren via een
briefje in de suggestiebus bij de
receptie. Alvast veel lees- en kijkplezier.

Francis

WZC Sint-Rafaël
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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Mijn professioneel testament

Als de vos de passie preekt, boer pas
op uw ganzen

Ik begrijp: Je moet oppassen en maken
dat je wegkomt wanneer men u allerlei
titels en lofbetuigingen naar het hoofd
begint te zwieren. Ik hield eraan om
jullie zelf eerst te bedanken:

• om alles wat ik terugkreeg van
jullie: inzet, ervaring, kennis en
creativiteit

• om ons doorheen deze
pandemie te boksen en te blijven
zorgen voor anderen, ondanks
kritiek en weinig middelen

• om samen te zorgen voor elkaar

Dank ook aan:

• de zusters ZKJ die uiteindelijk
de basis gelegd hebben voor de
zorg aan ouderen. Het is goed
de zusters en hun stichter,
kanunnik Petrus Jozef Triest in
herinnering te houden.

• de vele vrijwilligers voor hun niet
aflatende inzet en warm hart.
We hebben samen ook veel
plezier beleefd tijdens de
jaarlijkse dankdagen.

• mijn vrouw Marij die altijd aan
mijn zijde stond.

• mijn collega’s directeurs en de
staf in CU voor het vertrouwen
gedurende zoveel jaren

Na 65 jaar in dit leven maak ik mijn
testament op van 40 jaar actief
geweest te zijn in gezondheidszorg.
Niet dat ik geld of goed heb weg te
geven. In deze sectoren word je niet
rijk. Maar ik ben tevreden en heb
tenslotte alles wat ik nodig heb. Mijn
volledige carrière was ten dienste van
mensen aan de rand van onze
maatschappij: jongeren, psychiatrische
patiënten, ouderen, Congo. Ik weet
eigenlijk niet goed waarom, maar ik
denk dat het iets te maken heeft met
verantwoordelijkheidszin, sociale
bewogenheid, zorgzaam en
ondernemend zijn.

1. 16 jaar in psychiatrische zorg:
waaronder 11 jaar eerst als
administratief en later als
verpleegkundig & paramedisch
directeur.

2. 24 jaar in ouderenzorg als algemeen
directeur. In totaal dus 35 jaar
directeur.

3. Ik was ook 35 jaren actief in Zorgnet,
• voorzitter coördinatiecomité

werkgroep zorg in West-
Vlaanderen.

• actief in diverse werkgroepen:
samenwerking in oz,
personeelsbeleid, verpleegkundig
en paramedisch beleid,

• 18 jaar actief in het sectorieel
bestuurscollege, waaronder 9
jaar als voorzitter van Brandpunt
Vlaams Brabant.

4. Ik ben 20 jaar lid van het
bestuursorgaan van Lisanga en nu 2
jaar voorzitter.

5. Ik heb mee de eerste lijnszone
'Amalo' opgestart in 2016.

Ik denk dat ik mag zeggen, in alle
bescheidenheid, dat we samen met alle
medewerkers een steentje verlegd
hebben. We zijn die fijne werkplek met
goede naam in de regio gebleven. Ik
heb graag gewerkt met jullie. Ik
herkende hier veel west vlaamse
waarden: doorzettingsvermogen,
Bourgondiërs, professionalisme en
warme harten. Hier krijgen ouderen
goede zorg, overleggen we met de
familie, werken warme mensen,
bouwen we mee aan een nieuwe thuis

voor bewoners, staat levenskwaliteit
centraal en vloeien onze inkomsten
terug naar de bewoners (niet naar
buitenlandse aandeelhouders). Ik ben
dus dankbaar naar alle medewerkers.

Opstart van Residentie Tobias en het
DVC De Waterlelie waren een succes.

Realisatie van de eerste fase van de
vervangingsnieuwbouw met:

• het splitsen van een grote
voorziening in 2 kleinere (=
uniek)

• een nieuwbouwconcept waarin
plaats is voor flexibiliteit in
kleinschaligheid

• meer comfort en licht
• mantelzorgkamers
• duurzamer: BEO-veld,

zonnepanelen, warmtepomp en
ledverlichting

Opstart van 2 seniorenrestaurants.

Realisatie van het Dommelhof met zijn
belevingstuin, golfkarretje, Mariagrot en

drie geitjes.

Een operationeel kwaliteitsbeleid
Aandacht voor:
- vroegtijdige zorgplanning
- palliatieve zorg
- wonen en beleven
- jongdementie problematiek
De ver doorgedreven automatisering en
robotisering van medicatie
Investeringen in ergonomie: bedden,
liften,
Onze jaarlijks weerkerende
gezamenlijke visiedag

De vriendenkring met haar
Sinterklaasfeest, personeelsreis, kaas-
en wijnavond

Een kwart eeuw uitgifte van het
magazine Hartenklop omgevormd tot
het krantje Samen Thuis: verhalen van
het leven zoals het is hier in Residentie
Rafaël en Residentie Sara.

Ik heb mooie herinneringen aan de
jaarlijks weerkerende barbecue en de
bourgondische maaltijd voor
familieleden, opgediend door
hoofdverpleegkundigen en directie aan
het einde van de ouderenweek; de
spaghetti- en Breugelavonden, de
eindejaarsfeesten met vrij podium
verzorgd door eigen medewerkers. Het
Sint-Rafaël koor: Jaarlijks hadden we
een koorfeest: naast een feestmaaltijd
was er altijd vrij podium en daarna
zangstonde. Daar werd het volledige
repertorium van onze vlaamse liederen
gezongen. Ook de jaarlijkse koorreis
was leuk.

Er was ook mijn aandacht voor
internationale samenwerking via '
Lisanga' met projecten in landbouw,
veeteelt, gezondheidszorg,
watervoorziening, medicatie en
onderwijs. Ik raad jullie aan, de
aandacht ervoor te versterken.
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Op die manier staat onze blik gericht
op de wereld i.p.v. oponze eigen stoep.
Onderschat de meerwaarde ervan niet.

Mijn verdriet, schaamte:

• sluiting kinderopvang, speeltuin
• mislopen voor de zorg voor

personen met jongdementie
• het uitblijven van een nieuwe

GAW naast Residentie Sara
• mislukte tuin in Sara (ik werk

eraan, dat hij deze zomer in orde
komt)

• te weinig aandacht voor
psychische noden van ouderen

• uitgestelde
vervangingsnieuwbouw in
Residentie Rafaël

• afvoeren van het wellness-
project

Ik ben een eigenaardige variant van de
homo sapiens. Ik noem mezelf eerder
een homo ludens. (= spelende mens)
Het kinderlijke in mij is nooit
weggeweest. Mijn levenslust en -
vreugde blijven groot. Ik hou ervan te
'taquineren', te plagen. Ik amuseer er
mij vaak mee, zogenaamde
moraalridders niet au-sérieux te nemen.

We geloven dat we allen naar het
paradijs gaan. Ik beeld me in, dat Sint-
Pieter mij aan de hemelpoort 2 vragen
zal stellen:
'Heb je plezier gehad in het leven?' en
'Heb je anderen plezier gegeven en/of
gegund?' Ik doe mijn best opdat ik
tweemaal positief zou kunnen
antwoorden. Ik heb mijn werk met
plezier gedaan. Ik vind het de mooiste
vraag die je iemand kan stellen: “Wat
zou je leven aangenamer kunnen
maken - en hoe kan ik daartoe
bijdragen?”

Ik heb me in veel thema’s kunnen
verdiepen, heb veel ervaring opgedaan

en een eigen visie gevormd. Met ouder
worden besef ik beter, dat mijn mening
er slechts één van vele is. Ik houd mij
nu gemakkelijker aan democratische
regels. De meerderheid beslist. Soms
behoor je tot de minderheid. Dit
moeten we leren accepteren. Geen
enkele organisatie kan immers
functioneren met uiteenlopende
strategieën. Ik heb me soms gevangen
gevoeld in standpunten die ik niet
deelde, maar ik wist me wel aan te
passen. Ik heb altijd het verlangen
gekoesterd om mezelf te kunnen
blijven. Mijn pensioen heeft hierin voor
mij een bijzondere betekenis. Ik
verlangen sterk om mijn vrijheid van
denken, doen en laten terug te winnen.
Dit is nú mijn kans en mijn geluk.

Wij allemaal aanvaarden toch zo
moeilijk, dat ook anderen een eigen
mening hebben. Haast vanaf hun
geboorte trachten individuen en
ouderen, de anderen te doen denken
als zij. Denk maar aan: opvoeding,
onderwijs, godsdienst, politie, justitie,
leger, politiek, geneeskunde en media.

Beide groepen hebben iets
gemeenschappelijk: ze zijn overtuigd
van hun groot gelijk en willen hun
mening aan anderen opdringen. Bijna
altijd wordt hiervoor macht misbruikt.
We hebben daarvan een triestig
voorbeeld in Oekraïne.

Wees waakzaam. Laat niemand je een
mening aanpraten of opdringen, maar
zorg ervoor dat je je eigen mening goed
onderbouwt. Ik wil graag mijn kennis
en ervaring ten dienste stellen van
Zorg-Saam en van de sector.

Ik wil gaarne in schoonheid eindigen. Ik
heb beloofd, mij niet meer schuldig te
voelen wanneer ik een dag niets
onderneem.

Fare niente, Italian way of life: easy life.
Ik zal niet meer dezelfde, maar wel
andere dingen doen.
Ik blijf nieuwsgierig en leergierig. Er is
zoveel meer dan ouderenzorg. Ik zal
ook gulziger zijn in het gebruik van al
mijn zintuigen.
Ik pluk de dag - en mijn
levensverwachting ligt boven de 100
jaar.

Ik dank jullie allemaal. Ik wens jullie
allemaal veel succes in jullie leven

Met vriendelijke groet,

Manu Langerock,
een eenvoudige boerenjongen

Verteld worden dat je gewaardeerd wordt,

is het eenvoudigste en tegelijkertijd

misschien wel het meest waardevolle

wat je te horen kan krijgen.
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RESIDENTIE SARA

Munt & Mirte

Hallo iedereen,

De maand mei heeft vele
betekenissen… Zo staat de meimaand
alom bekend als de Maria maand.
Het is ook de maand waarin we
Moederdag vieren en men het
spreekwoord ‘in mei leggen alle vogels
een ei’ in de mond neemt.

Voor heel wat studenten betekent de
meimaand ook vaak de maand van ‘den
blok’. Het is een maand vol noeste
studeerarbeid en voorbereiding op de

laatste maand van het academiejaar en
de door velen gevreesde examens.
Ik hoor van vele kleinkinderen op
verschillende diensten, dat de oma’s en
de opa’s ook centraal staan in die
maand. Want waar kan je beter
studeren dan bij oma en opa thuis?
Lekker en gezond eten wordt voorzien,
er worden op tijd en stond drankjes
naar de studerende jeugd gebracht en
ze hebben tijd voor een leuke babbel
tijdens de broodnodige pauzes. Ze
halen alles in huis waarvan ze weten

dat kleindochter of -zoon het graag lust
om hen extra te verwennen. Vele
studenten vinden dan ook een warme
tweede thuis bij hun grootouders
tijdens deze moeilijke periode.

We geven graag nog 9 tips mee om
deze studieperiode door te komen:

1. Vind een voor jou geschikte plek om
te studeren (bij oma en opa bv. …)
2. Laat je niet afleiden door sociale
media
3. Bewaar bellen en berichten voor
tijdens de pauze
4. Gebruik apps om je focus te
versterken en te helpen plannen
(wunderlist, focus booster, be focused)
5. Neem voldoende pauze en zorg goed
voor jezelf
6. Schep orde in je notities
7. Studeer samen
8. Gebruik aromatherapie (sandelhout
of frankincense), planten (lepelplant,
orchidee of een zamioculcas) en
muziek om je focus te ondersteunen en
een ontspannen ruimte en sfeer te
creëren
9. Plan een laatste herhalingsmoment
in

De “oma’s en opa’s” van Munt en Mirte
wensen alle studenten alvast veel
succes met het studeren en nog veel
meer met de examens! Wij branden
zeker een kaarsje voor jullie allemaal!

Lynn

Examens
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RESIDENTIE SARA

Koriander & Marjolein

Bezoek van Zambi en Zofi

Deze maand mochten onze bewoners kennis maken met Zambi en Zofi. De bewoners mochten de
labradors gedurende de hele namiddag verwennen en knuffelen. Het was een zeer mooi initiatief
voor mens en dier! Zambi en Zofi zijn twee assistentiehonden in opleiding, die ondersteuning bieden
bij personen met een fysieke beperking, die zoveel mogelijk zelfstandig willen functioneren in de
maatschappij.
De honden krijgen gedurende één jaar en zes maanden een basisopleiding bij een gastgezin. Hélène
en Suzanne zijn personen die zo’n assistentiehond de basisknepen van het vak aanleren. Zij
begeleiden de puppies vanuit de VZW Hachiko en Dyadis.
Als de opleidingstermijn in het gastgezin verstreken is, gaan de honden naar een universitaire
hondenschool. Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds veel gastgezinnen nodig om
assistentiehonden op te leiden.

Bjorn
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RESIDENTIE SARA

Tijm & Lavendel

Een zangnamiddag

Om de week goed te beginnen werd er op maandag een zangnamiddag gehouden. Er
werden klassiekers uit de oude doos bovengehaald, die iedereen kent. Dit waren
nummers van bekende zangers als Eddy Wally, Will Tura, Willy Sommers…
Met gekende liedjes van deze zangers zat de sfeer er onvermijdelijk al snel in en zongen
de bewoners luidkeels mee. Sommigen konden zichzelf niet bedwingen en toonden op
de dansvloer hun dansmoves op de 'Tango' en 'Chérie' van Eddy Wally.
Tijdens deze sfeervolle namiddag werd er gelachen, gezongen, gedanst en veel jolijt
gemaakt.
Het was een geslaagde namiddag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Ruben
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RESIDENTIE RAFAEL

Dille & Kamille

Lentekriebels

“Daar is de lente, daar is de zon…” een vrolijk lentelied.
Na de lange winter eindelijk een streepje zon, de lente
geeft ons nieuwe moed en vooral veel zin.
Zin om te werken in de tuin, zin om te gaan wandelen, zin
om op uitstap te gaan. Zin om buiten te zijn.
Bij Dille & Kamille knutselden de bewoners vrolijke
paasdecoraties om de deuren op te fleuren.
We maakten de bloembakken klaar om in te planten.
De technische dienst maakte het terras zomerklaar met de
hogedrukreiniger.
Geniet van enkele sfeerbeelden en vooral van de zon en
van elkaar!

Zonnige groetjes,

Evi
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RESIDENTIE RAFAEL

Hop & Mout

Moeder- en vaderdag

Wie denkt aan moederdag of vaderdag,

denkt ongetwijfeld ook aan het mooie

weer. De temperaturen die alsmaar

stijgen en de zon die zich vaker laat

zien. De dagen worden warmer en

langer. Het is tijdens deze periode dan

ook aangenaam om met de bewoners te

genieten van de zachte lentezon.

Jordi

Levenswandeling

Op een druilerige namiddag
gingen een aantal bewoners
van Linde & Maretak op stap,
niet door weer en wind maar
door heel wat mooie
herinneringen. Aan de hand
van een soort ganzenbord
werden we doorheen
verschillende thema’s van het
leven geleid, een
levenswandeling!

De vragen gingen over de
kindertijd, geloof en feesten,
verliefd/getrouwd/kinderen,
mijn dorp/mijn stad, beroep
en vrije tijd.
Zo kwamen we te weten dat
in sommige gemeenten
tijdens de eucharistieviering
mannen hun hoofddeksel
moesten afdoen en vrouwen
net wel iets op hun hoofd
moesten hebben! Ook dat
overal de kermis the place to
be was voor plezier, een
dansje of een ontmoeting!

Ambiance verzekerd want
liedjes werden toen vaak zelf
gezongen. Uiteraard werden
er dan ook een paar van die
volksliederen rond onze tafel
ten berde gebracht!

Wat eigenlijk een
spelletjesnamiddag moest
worden, mondde uit in een
overvloed aan verhalen waar
zowel ikzelf als de aanwezige
bewoners van genoten
hebben!

Anke

Linde & Maretak
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RESIDENTIE RAFAEL

De Waterlelie

Klaver & Oleander

Het zonnetje heeft ons de laatste weken enorm
verwend. Onze gasten zijn dan ook echte
levensgenieters. Bij het eerste zonnestraaltje
stonden zij meteen paraat om van het goede weer
te genieten. Wij waren er dan ook als de pinken
bij om de petanquebaan opnieuw te openen. Met
zachte en aangename muziek op de achtergrond,
om meteen in de goede sfeer te komen, werden er
vele matchen gespeeld. Hopelijk kunnen we
blijven genieten van het zonnetje, zodat er nog
vele petanque-matchen gespeeld kunnen worden.
Wij hebben alvast de smaak te pakken! Hierbij
zien jullie een paar sfeerfoto’s.

Zonnige groetjes,

De Waterlelies

Creatief zijn. Voor sommigen een
aangeboren talent, voor anderen niet zo
vanzelfsprekend. Het is ook afhankelijk
van enkele factoren, wanneer we
creatief zijn.
Het kan gaan over een evenement of
gebeurtenis in het leven, een moment
van inspiratie of gewoon het seizoen
dat verandert.
Het is altijd fijn wanneer de lente
aanbreekt. De zonnestralen warmen
ons opnieuw op, na de koude en vooral

natte winter. Iets waar iedereen kan
van genieten. Daar maken wij op Klaver
& Oleander gebruik van om onze
creativiteit op papier te zetten. Met een
aantal bewoners gaan we aan de slag
en verdelen we het werk. Gras, bloemen,
blauwe lucht, levendige kleuren… Alles
hoort erbij. En het eindresultaat mag er
zeker zijn. Iets waar de bewoners
kunnen op terugkijken en het plezier
herbeleven. Samenwerking is hier onze
sterkste kant. Iedereen die interesse

had om mee te doen op de creatieve
namiddag, was welkom.
Gekleurd papier, enkele potloden en
lijm is alles wat we nodig hadden. En
dit is het resultaat! De verborgen
kunsttalenten kregen de vrije loop. Dit
is wat de mensen zo amusant vinden
en zo hebben ze de namiddag zinvol
besteed.

Kevin

Een creatieve namiddag
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Residentie Sara

NIEUWS OVER BEWONERS

Een bloempje voor de jarigen

1 mei: mevr. Jacqueline Van Droogenbroeck, Munt en Mirte
7 mei: mevr. Marie-Paul Bossaert, Tijm en Lavendel
12 mei: mevr. Godelieve Van Molle, Koriander en Marjolein
3 juni: mevr. Jeanne De Leeuw, Tijm en Lavendel
6 juni: mevr. Elisa De Backer, Munt en Mirte
7 juni: mevr. Elise De Schryver, Koriander en Marjolein
8 juni mevr. Denise Moens, Koriander en Marjolein
17 juni: mevr. Melania Fieremans, Koriander en Marjolein
19 juni: mevr. Josée Beeckman, Koriander en Marjolein
26 juni: mevr. Ivonne De Braekeleer, Koriander en
Marjolein
28 juni: dhr. Frans Timmermans, Munt en Mirte
29 juni: mevr. Marie José Danau, Tijm en Lavendel

Residentie Rafaël

2 mei: mevr. Simonne Deneys, Linde en Maretak
4 mei: mevr. Celina Verhasselt, Dille en Kamille
5 mei: mevr. Magda De Beenhouwer, Dille en Kamille
11 mei: mevr. Angele Steppe, Klaver en Oleander
12 mei: mevr. Clementina Francois, Hop en Mout
23 mei: dhr. Gaston Houtman, Klaver en Oleander
28 mei: mevr. Lydia De Brabanter, Linde en Maretak
28 mei: dhr. Fritz Van den Neucker, Linde en Maretak
7 juni: dhr. Romain Hoebeke, Klaver en Oleander
7 juni: mevr. Hélène Geeraerts, Dille en Kamille
8 juni: dhr. Willy Vernaillen, Klaver en Oleander
8 juni: mevr. Dany Christiaens, Dille en Kamille
9 juni: mevr. Louisa De Coninck, Dille en Kamille
13 juni: mevr. Suzanna Triaen, Dille en Kamille
18 juni: mevr. Anny Ongena, Linde en Maretak
20 juni: dhr. Kamile Van den Borre, Dille en Kamille
21 juni: mevr. Emma Wynant, Klaver en Oleander
23 juni: mevr. Yvonne De Maegd, Hop en Mout
27 juni: mevr. Charles Nelis, Klaver en Oleander
28 juni: mevr. Christiane De Backer, Klaver en Oleander

Van harte welkom

Residentie Sara

Linde en Maretak:

Mevr. Maria De Bolle, afkomstig van Affligem

Klaver en Oleander:

Mevr. Jeanne Theys, afkomstig van Liedekerke

Munt en Mirte:

Dhr. André Cautaerts, afkomstig van Liedekerke
Mevr. Martine Roels, afkomstig van Oetingen
Dhr. René De Brandt, afkomstig van Hekelgem

Koriander en Marjolein:

Dhr. François Bockstael, afkomstig van Denderleeuw
Mevr. Denise Moens, afkomstig van Denderleeuw
Mevr. Irma De Meyer, afkomstig van Denderhoutem

Tijm en Lavendel:

Dhr. Frans Timmermans, afkomstig van Denderleeuw
Mevr. Augusta Herzeel, afkomstig van Denderleeuw
Dhr. Marcel Van Daele, afkomstig van Denderleeuw
Mevr. Odille De Backer, afkomstig van Liedekerke

Residentie Rafaël

Welkom!
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Voor altijd bij de HeerResidentie Rafaël

Residentie Sara

Linde en Maretak:

Op 1 maart overleed op 89-jarige leeftijd mevr. Iliane Van den Storme
Op 1 maart overleed op 94-jarige leeftijd dhr. Rene Asscherickx
Op 4 maart overleed op 84-jarige leeftijd mevr. Jeanine De Brabanter
Op 13 maart overleed op 97-jarige leeftijd mevr. Louisa Van der Schueren

Hop en Mout:

Op 12 maart overleed op 67-jarige leeftijd mr. Michel Cools
Op 4 april overleed op 93-jarige leeftijd mevr. Maria Van der Perre

Klaver en Oleander:

Op 1 maart overleed op 91-jarige leeftijd mevr. Clementina Van Geit

Munt en Mirte:

Op 7 februari overleed op 92-jarige leeftijd dhr. Léon Blancke
Op 27 februari overleed op 72-jarige leeftijd dhr. Hugo Braeckman

Koriander en Marjolein:

Op 20 februari overleed op 88-jarige leeftijd dhr. Raoul Vanderniepen
Op 30 maart overleed op 66-jarige leeftijd mevr. Isabelle Olbrechts

Tijm en Lavendel:

Op 7 februari overleed op 91-jarige leeftijd dhr. Frans Heughebaert
Op 24 februari overleed op 87-jarige leeftijd mevr. Agnes Van Snick
Op 26 februari overleed op 89-jarige leeftijd mevr. Denise Gyselinck
Op 9 maart overleed op 90-jarige leeftijd dhr. Etienne Boschmans

Dankjewel voor al jouw liefde,

het zorgen dat je voor me doet.

Dankjewel voor al jouw hulp,

want daardoor komt het altijd goed.

Dankjewel voor al jouw tijd,

het luisteren naar mijn verhaal,

jouw liefde, hulp en aandacht,

het is zo geweldig allemaal.

Dankjewel wil ik dus zeggen,

omdat ik het vaak vergeet.

Je bent voor mij echt heel belangrijk

en ik wil dat je dat weet.
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Kwaliteit in onze zorg

WZC Sint-Rafäel engageerde zich om
een woonleefbeleid te implementeren
in onze voorziening, dit met de
ondersteuning van de vzw stuurgroep
en procescoach Inge Singulé. Of
moeten we zeggen: nieuw leven
inblazen?
We werken vanuit de bedoeling en co-
creatie aan een woon-leef omgeving
waarin de bewoner centraal staat. Dit
traject ging van start oktober 2020.
Covid zorgde jammer genoeg voor een
tijdelijke on-hold. Nu zijn we klaar voor
een verdere lancering.

Momenteel zitten we in fase 1 waarbij
we de 'bedoeling aan het laden' zijn.

Fase 1 : De bedoeling laden

We zoemen in de verschillende teams,
bij de bewoners en bij de familieleden
in op de BEDOELING.
We projecteerden voor het eerst de zes
sleutelprincipes, die zowel voor de

medewerkers als voor de bewoners van
toepassing zijn:

• verbondenheid,
• betekenisvolheid,
• zelfwaardegevoel,
• uit eigen kracht handelen en

regie houden,
• hoop en optimisme
• zich thuis voelen.

Per team stelden we 1
procesbegeleider aan. Deze ging op
zijn/haar beurt acties realiseren in het
eigen team, die weinig tijd vragen. Deze
acties hebben tot doel ‘de bedoeling’
bij iedereen te laden. We willen
namelijk evolueren op vlak van wonen
en leven, maar dan moet iedereen de
BIG WHY kennen van deze evolutie.
Laden we de bedoeling NIET, dan
beschikken de medewerkers en
bewoners meer over MOETIVATIE, i.p.v.
MOTIVATIE. En dat willen we absoluut
vermijden.

Deze procesbegeleiders zijn één voor
één medewerkers die gewoontes en
tradities in vraag durven te stellen, die
luisteren naar de stem van bewoners/
mede-collega’s, die vol ideeën zitten,
oplossingsgericht problemen willen
aanpakken, die dagdagelijks op hun
pad komen of niet goed aanvoelen.

We hebben alvast heel mooie dingen
zien verschijnen en willen jullie graag
mee laten proeven van de creaties.
Hiervoor organiseren we op 10 en 12
mei een heuse kick-off waarbij we jullie
verder aan het werk zullen zetten om
mee na te denken over het
woonzorgcentrum van de toekomst.
We willen alvast een tipje van de sluier
oplichten met onderstaande foto’s.
Uitnodiging volgt binnenkort. We kijken
er alvast naar uit!

Veerle

Project woonleefbeleid

Traject van accent zorg naar wonen en leven
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Warme zorg

• Vertel over wat er NU te zien, te horen, te ruiken is...

• Vertel over vroeger

• Sluit aan bij de interesses, gewoontes en voorkeuren van vroeger

• Maak gebruik van terugkerende rituelen

• Rustige uitstraling en nabijheid ----> meer dan woorden

Praten in plaats van vragen

Vertrek van wat wél nog kan

• Wat zijn de mogelijkheden en waardeer ze, corrigeren doe je best geruisloos

• Evenwicht tussen geborgenheid en autonomie

Voorkom angst en achterdocht

• Vermijd woorden en thema's die angst uitlokken

• Vermijd fluisteren

• Antwoord zo eerlijk mogelijk op vragen

• Spreek rustig, goed verstaanbaar en met een warme, zachte stem

• Ga in op gevoelens

Voorkom FALEN

• Vul aan wat niet meer kan

• Gebruik geheugensteuntjes

• Wees voorzicht met woorden zoals ALTIJD en NOOIT
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Voorkom angst en achterdocht

• Vermijd woorden die angst kunnen uitlokken

• Vermijd fluisteren

• Blijf zo eerlijk mogelijk

• Spreek rustig met een warme en een zachte stem

• Ga in op gevoelens ---> dan voelen ze zich begrepen, pas dan kan je afleiden naar een ander onderwerp

Communiceren op maat

• Neem tijd om te luisteren, ook al kan je niks opmaken uit het verhaal van je dierbare

• Ondersteun rustig

• Dring niet te lang aan

• Heb aandacht voor non-verbale communicatie

• Gebruik zelf ook gebarentaal

• Herken sleutelwoorden en parafraseer

Stel gevoelens centraal

• Ga niet in discussie ---> de waarheid van de bewoner is altijd waar

• Ga op zoek naar het gevoel achter de woorden door het gedrag te observeren

---> zeg wat je ziet gebeuren: ik zie dat je boos bent, vertel eens....

Horen en aandacht

• Werken alle zintuigen nog voldoende?

• Spreek niet harder gewoonlijk

• Zit op gelijke hoogte - Zoek oogcontact

• Zorg voor een rustige omgeving

• Doe geen twee dingen tegelijk

Begrijpen

• Spreek bij voorkeur in korte en duidelijk zinnen

• Geen meerkeuzevragen

• Vertel steeds wat je doet of gaat doen

• Controleer of je dierbare je heeft begrepen

• Gebruik gebarentaal of wijs iets aan

• Als je vragen stelt, stel dan geen 'waarom' vragen,

maar wel: 'wie, wat, hoe, wanneer, waar'

Juiste toon en houding

• Spreek de persoon aan als een volwassene

• Laat ook non-verbaal blijken dat je het beste voor hebt

• Betrek de persoon zoveel mogelijk bij beslissingen

• Spreek niet over het hoofd heen van de bewoner

• Wees steeds vriendelijk en glimlach

• Probeer de beleving of leefwereld van de bewoners te begrijpen
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Week van de diëtiste 2022

Als diëtisten – voedingsdeskundigen -
proberen we steeds ons beste beentje
voor te zetten voor onze bewoners. Dit
uit zich vooral in de aanpak van
ondervoeding en het aanreiken van
hulpmiddelen en oplossingen voor

bewoners met kauw- en slikproblemen.
Tijdens de week van de diëtiste
proberen we, voor zowel onze
bewoners als de personeelsleden, een
extraatje te doen. Ons doel is hierbij
om op een ongedwongen manier

mensen kennis te laten maken met
gezonde voeding. Het mag gezegd
worden dat dit alles arbeidsintensief is,
daarom danken wij onze studenten
voedings- en dieetkunde om dit mee te
helpen realiseren.

- Woordzoeker rond gezonde voeding voor het personeel

Een woordzoeker waarbij men 13 groenten- en fruitsoorten moest vinden was een groot succes bij onze personeelsleden.
We hebben maar liefst 80 antwoordformulieren mogen ontvangen, verdeeld over de beide residenties. Uit deze 80
inzendingen werden er 2 winnaars geloot die een tafelhaard of een bon voor een tapasplank konden winnen.

Meneer Langerock trok uit de 80
formulieren de 2 winnaars:

- Sarah Baeyens (HH)
- Dina Van Vaerenbergh (DVC)
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- Feiten en fabels voor onze bewoners op de rolkrant

Onze bewoners kregen via de rolkrant een aantal feiten en fabels rond voeding te zien. Ook werd er uitleg
gegeven over het sportgebakje dat de bewoners kregen.

- Infostandje met stalen en documentatie voor het personeel

De directie zorgde voor een rugzakje voor elk personeelslid.
Vervolgens mochten ze deze vullen met stalen, gadgets en
recepten tijdens de 4 infomomenten die werden voorzien.

- Gebakje voor de bewoners, aangeboden bij de koffie

Woensdag 16 maart kregen alle bewoners een sportgebakje. Voor de
mensen met diabetes hadden we een gebakje zonder suiker voorzien. Het
sportgebakje bevat extra eiwitten, daarom zijn deze ook geschikt voor
mensen met ondervoeding.

Greta en Sylvia, diëtisten – voedingsdeskundigen
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I.v.m. deze advertentieruimte

kan u contact opnemen via

tel. 053 66 65 79 (Dhr. Langerock)
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Gelaatsverzorging voor Complimentendag

Werkbaar werk

1 maart werd uitgeroepen tot Nationale
Complimentendag.
In het kader van de acties rond 'werkbaar werk',
werd afgesproken om dit jaar onze medewerkers
eens extra in de kijker te zetten.
Sint-Rafaël heeft al een zekere traditie in het
geven van attenties aan hun medewerkers, maar
deze keer wilden ze echter origineel uit de hoek
komen. Daarom besloten ze om tijdens de
maand maart een gelaatsverzorging aan alle
medewerkers aan te bieden.
De gelaatsverzorging werd aangeboden door
Steffi De Bruyn, een medewerkster uit het team
van de service dienst, maar eveneens
schoonheidsspecialiste in bijberoep. Ze liet zich
bijstaan door Gina Goossens, vrijwilligster in ons
woonzorgcentrum. Waarvoor hartelijk dank aan
beide dames!
De medewerkers genoten met volle teugen van
deze verwennerij. Dat bewijzen deze foto’s!
Voor herhaling vatbaar? Ik ben alvast fan!

Groetjes,

Evi

Voorstelling vertrouwenspersoon

Dag collega’s,

Deze voorstelling is
vooral voor jullie.
Het is namelijk de
bedoeling dat jullie mij
weten te vinden.

Voor wie mij nog niet
zo goed kent: ik ben
Marijke Vanderauwera

en werk nu iets langer
dan 3 jaar op de
administratie in
Residentie Rafaël.

Vanaf nu neem ik ook de rol van vertrouwenspersoon voor
mijn rekening.

Voor mij is dit niet nieuw. Ik heb de opleiding tot
vertrouwenspersoon gevolgd bij de arbeidsgeneeskundige
dienst en deze taak ook reeds gedurende meerdere jaren
uitgeoefend bij een vorige werkgever.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

Zit je in de knoop met een situatie op het werk? Wil je
graag dat een onpartijdig iemand luistert en advies geeft
qua aanpak? Neem dan zeker contact op.

Heb je het gevoel dat iets niet bespreekbaar is tussen jou
en een collega of leidinggevende en wil je graag dat
iemand (discreet) bemiddelt of samen met jou toch het
gesprek aangaat? Dat kan ook.

De vertrouwenspersoon deelt geen gespreksdetails met
anderen, tenzij je dat zelf wil, onderneemt geen stappen
zonder dat je daar toestemming voor geeft. We bekijken
samen welke paden bewandeld kunnen worden om de
samenwerking te verbeteren of om een donkere wolk de
wereld uit te helpen. Je beslist zelf of en welke actie je wil
ondernemen. Zo werken we samen aan een werkplek waar
iedereen zich goed voelt.

Je vindt mij op mijn vertrouwde stek bij de administratie,
maar je kan ook discreet een vraag indienen via de
brievenbus tegenover de prikklok of via mail:
vanderauweram@strafael.zkj.be.

Zoals jullie weten telt Sint-Rafaël twee
vertrouwenspersonen: voor alle bovenstaande hulp kan je
eveneens aankloppen bij Annick Valckenier : valckeniera@
strafael.zkj.be.
Elke medewerker kan bij ons beiden terecht, los van waar
je werkt.

We helpen je graag verder.

Marijke
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Wonen en leven met zorg

Ik ben getuige van de voortgang van
ons project rond
‘Wonen en leven met zorg’.

Een verhoogde aandacht voor wonen
en beleven is hier de rode draad. We
bouwen hiermee allen samen aan de
toekomst van deze voorziening. Het is
een prachtig project.
Al levend geven we vorm aan het
wonen, en al wonend geven we vorm
aan het leven.
Wonen doe je door een eigen nestje te
creëren van waaruit je verder
exploreert, (leven doe je door te
ademen) en beleven doe je door eigen
keuzes te blijven maken.

Heeft iemand zich al eens afgevraagd
wat de mooiste vraag is die we aan
iemand kunnen stellen?

Wat zou uw leven aangenamer kunnen
maken? en Wat kan ik hiervoor
betekenen?

Dit is ook de vraag die we (in
gedachten) telkens aan onze bewoners
moeten stellen. Wij moeten één doel
voor ogen houden en dat is: Hoe
maken we bewoners, medewerkers en
familie gelukkiger. Daarom doen we
het, dat is onze bedoeling, de reden van
ons werk. De rest is bijzaak. Een job
met zo’n taakomschrijving kan toch niet
anders dan de mooiste job zijn die er
bestaat?

‘Gelukkiger maken’ is niet alleen
focussen op kwetsbaarheid, maar
vooral kijken naar wat onze ouderen
nog kunnen betekenen/beleven mét die
kwetsbaarheid. Bewoners willen dat
we hen vooral zien als mens die van
betekenis is.

Dat iedere medewerker zich bewust
wordt van onze bedoeling, is wel al een
belangrijke stap. Wat is er verder nodig
om te slagen in ons project?

1. Samenwerken om onze
bedoeling te realiseren. De
zogenaamde CO-creatie.
Krachten & talenten bundelen,
dat is het succes van iedere
organisatie.

2. De neuzen in dezelfde richting.
3. Creatieve methodieken helpen

ons hierbij.

Er zijn 6 sleutelprincipes die ons
helpen te bepalen waartoe goed leven
en wonen moet leiden:

- zich thuis voelen!
- de regie kunnen behouden
- zelfwaardegevoel hebben
- verbondenheid voelen
- betekenisvolheid
- en ten slotte hoop en optimisme

Er werden recent enkele gemotiveerde
medewerkers per team aangeduid. Het
waren één voor één medewerkers die

gewoontes en tradities in vraag durven
te stellen. Ze zaten vol ideeën om
oplossingen te vinden voor problemen,
die dagdagelijks wel of niet op ons pad
komen, en om deze goed aan te
voelen. Door hun krachten te bundelen,
kunnen we hier in Sint-Rafaël een
mooie toekomst maken.

Ik heb hun creaties bewonderd: hun
keuze uit ons rijk repertorium van
Nederlands, Franse en Engelse
chansons, hun fotomateriaal, filmpjes,
het huisje en alle andere artistieke
creaties. Bewoners krijgen dit nog
allemaal te zien. Hieruit blijkt
overduidelijk dat medewerkers
verlangen om te evolueren naar nog
meer wonen en leven met zorg.

Deze sleutelfiguren wil ik speciaal
vermelden voor hun inzet en
engagement:
Ann Van Eylenbosch, Els Van der
Linden, Yanita Gies, Stijn Asselman,
Mia Pappaert, Heidi Perdaens, Cindy
Van Belle, Sandra Vetsuypens, Sylvia
De Bisschop, Katie de wachter, Sanne
Segers, Kristine DeKrick, Anke Van de
Vurst en Sarah Baetens.

Proficiat allemaal!

Manu Langerock
Directeur
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Vacatures voor vrijwilligers

Klopt het plaatje?

Voor meer inlichtingen neem je contact op
met mevr. Hadewych Daem,
verantwoordelijke vrijwilligerswerking.

via e-post: daemh@strafael.zkj.be
of telefonisch op dinsdag of donderdag
op tel. 053/ 66.65.79

WIE ZOEKEN WE?

Je beheerst de woordenschat en de spelling van de
Nederlandse taal. Het is jouw passie om een correcte
schrijfwijze te hanteren, vanuit jouw opleiding, vanuit
het onderwijs of vanuit jouw hobby.

WAT IS DE BEDOELING?

Tweemaandelijks verschijnt ons krantje “Samen
Thuis”.
Het is een krantje van en voor onze ouderen, hun
familie en onze medewerkers.
Zowel foto’s als artikels worden door hen ingezonden.
Deze inzendingen worden door de redactieraad
zorgvuldig voorbereid voor publicatie.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Je krijgt de taak om taal en stijl van de inzendingen
op te volgen en waar nodig bij te sturen, dit met
respect voor de auteur.
Je bent aanwezig op de maandelijkse vergadering van
de redactieraad. (+/- 2u per maand)
Je kunt samenwerken binnen de redactieraad
Je hebt interesse voor een eigen inbreng (interviews,
artikels)

Kom jij ons team versterken op de redactieraad?

Ondanks de regen en wind zo puur,

staat daar het Lelietje-van-dalen,

als is het dan maar van korte duur,

in mei zo enig prachtig te pralen

In Zweden gebruikt men

meiklokjes voor het vlechten

van kransen.

In België en Frankrijk worden

ze op 1 mei als geluksbrenger

geschonken.

Ze zijn ook het symbool van

innige liefde en worden vaak in

bruidsboeketten verwerkt.
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Over onze medewerkers

Van harte proficiat!

Op 5 februari overleed op 68-jarige leeftijd mevr. Teresa
Roszczyk, moeder van Dorota Amin, personeelslid van de
nachtdienst

Op 5 februari overleed op 78-jarige leeftijd mevr. Angès
Gat, schoonmoeder van Bettina Le Long, personeelslid van
Tijm en Lavendel

Op 9 maart overleed op 90-jarige leeftijd dhr. Etienne
Boschmans, vader van Jessica Boschmans, diensthoofd van
Tijm en Lavendel

Van harte proficiat aan de ouders en grootouders!

Residentie Rafaël

Onze deelneming

Residentie Sara

Op 22 februari overleed mevr. Gabriëlle Vanderstraeten,
schoonmoeder van Els Raveydts, personeelslid van Dille en
Kamille

Residentie Rafaël

Onze oprechte deelneming

Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na
Pasen, tien dagen na Hemelvaartsdag. Het is
daarmee de 50e dag na Pasen en de laatste dag van
de paascyclus.
Binnen de katholieke traditie volgen de volgende
feestdagen op Pinksteren: het feest van de Heilige
Drie-eenheid, het feest van het Heilig Sacrament en
van het Heilig Hart.
Het pinksterfeest markeert het laatste feest van het
liturgisch jaar. De tijd vanaf de pinkstermaandag tot
aan advent heet ook wel "de grote groene tijd door
het jaar".

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de
Heilige Geest, de derde persoon van de Drie-eenheid,
neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op
andere aanwezige gelovigen. Deze uitstorting van de
heilige Geest wordt gezien als de vervulling van
Jezus' belofte dat God een "pleitbezorger", de heilige
Geest, zou sturen. Deze zou de leerlingen "alles
duidelijk maken" en "alles in herinnering brengen wat
Jezus tegen ze gezegd" had, een belofte die hij
herhaalde vlak voor zijn hemelvaart.

Dit jaar vieren we Pinksteren op 5 juni.

Pinksteren

Op 4 februari werd Omer geboren, zoontje van
Margot Van Espen, personeelslid van Linde en
Maretak
Op 23 februari werd Auri geboren, kleindochtertje
van Martine De Leeuw, personeelslid van Linde en
Maretak
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Meimaand - Mariamaand

Het merkwaardige leven van
Bernadette

In de 19de eeuw zijn maar liefst 104 al
dan niet erkende verschijningen van de
moeder Gods opgetekend. Maar één
daarvan, in het afgelegen
Pyreneeëndorpje Lourdes, zou vooral
van blijvende betekenis zijn voor de
verering van Maria, ook in de Vlaamse
kerk. De verschijningen vanaf 11
februari 1858 aan de 14-jarige
molenaarsdochter Bernadette
Soubirous, hebben gezorgd voor een
explosie van Mariale devotie. Nog
steeds trekken jaarlijks vele gelovigen
naar de plek van de verschijningen om
er troost en bemoediging te vinden. Elk
bisdom in ons land, maar ook de
sociale organisaties, organiseren nog
altijd bedevaarten naar Lourdes. Voor
miljoenen mensen, arm en rijk, jong en
oud, diepgelovig of zoekend, ziek of
gezond, is Lourdes van generatie op
generatie steeds meer een heilige
plaats.
Het lot van Bernadette, een eenvoudig
meisje, is op zijn minst merkwaardig te
noemen. Zij onderscheidde zich in niets
van haar leeftijdsgenootjes, tenzij door
haar uiterste armoede. Haar vader ging
als molenaar failliet; hij moest als
dagloner gaan werken en was vaak
werkloos. Het gezin werd overal
verjaagd en kwam uiteindelijk in het
'Cachot' terecht: met zijn zessen
leefden ze in één enkele vochtige
armzalige ruimte.

Bernadette, geboren in 1844, is de
oudste van vier kinderen. Ze hebben
niet alle dagen voldoende te eten. Op
elfjarige leeftijd wordt zij aangetast
door cholera. Ze houdt er astma aan
over en zal heel haar leven een zwakke

gezondheid hebben. Als jong meisje
wordt ze tewerkgesteld op de boerderij
van haar voedstermoeder Marie Lagües.
Van haar leert zij de eerste beginselen
van het christelijk geloof. Terwijl ze in
haar eentje de schapen hoedt, bidt zij
vaak de rozenkrans.

Op 11 februari 1858 begint voor
Bernadette een heel ongewoon
avontuur. Samen met haar zus Toinette
en haar buurmeisje Jeanne, ging zij
hout zoeken in de grot van
Massabielle. Hier heeft zij de eerste
verschijning gezien van de 'Dame', een
'jong meisje in het wit gekleed'. Bij de
zestiende verschijning maakt de 'Dame'
haar naam bekend in het 'bigourdan',
de streektaal van Bernadette: "Que soy
era immaculada concepciou", hetgeen
betekent: Ik ben de Onbevlekte
Ontvangenis.

Vanaf dat ogenblik zijn honderden en
duizenden mensen zich gaan
interesseren voor haar. Zij ziet hoe alle
blikken op haar gericht worden, vaak
heel wantrouwend. Zij onderzoeken
haar en oordelen over haar: verlicht,
rare vogel, warhoofd, zottin, ...
Bernadette ondergaat het hele spervuur
van (voor)oordelen. Zij wordt zelfs een
mediafiguur. Elke dag geeft de pers een
beetje meer nieuws. Bij de laatste
verschijning, op 16 juli 1858, heeft de

politie de grot afgezet. Bernadette
stoort zich niet aan al die drukte, zij is
er enkel voor Onze-Lieve-Vrouw en
wacht met haar rozenkrans in de hand.
Maar deze dag blijft de Dame zwijgen.
De eenvoudige en korte boodschap die
zij in Lourdes bracht is een oproep tot
bekering.
Bernadette, die slechts 14 jaar oud is,
wil voortaan een verborgen leven
leiden. Omdat ze nog te jong is, wordt
ze als kostschoolmeisje opgenomen in
het Hospice te Lourdes. Om haar leven
van gebed verder te zetten, ziet ze geen
andere mogelijkheid dan religieuze te
worden. In 1866 begint ze haar
noviciaat bij de Zusters van Liefde in
Nevers. Zij neemt de naam zuster
Marie-Bernard. Op 30 oktober 1867 legt
ze haar geloften af.

In het klooster doet ze het
eenvoudigste werk: hulpverpleegster,
hulpkosteres. Ze omschrijft haar
roeping met het beeld van de borstel:
men bergt hem op achter de deur als
men hem niet meer nodig heeft.
Omwille van de nieuwsgierigheid van
indiscrete bezoekers die haar als een
heilige zien, wil de overste haar
beschermen tegen hoogmoed. Ze
behandelt Bernadette koud en
afstandelijk en vernedert haar bij elke
gelegenheid die zich voordoet. Zuster
Marie-Bernard (Bernadette) wordt
alsmaar zwakker en zieker. Op 16 april
1879 sterft ze, ze is 35 jaar oud. Op 8
december 1933 wordt ze door paus
Pius XI heilig verklaard. Haar feestdag
wordt bepaald op 18 februari, de dag
waarop Maria haar zei: "Ik beloof niet u
gelukkig te maken in deze wereld,
maar wel in de andere."

Ikzelf heb het speciale gevoel mogen
ervaren wat het met je doet als je het
Heiligdom betreedt. Uit gesprekken met
bewoners, familie en vrijwilligers, wordt
dit gevoel alleen meer bevestigd.
Gelovig of niet-gelovig, het doet iets
met jou wanneer je voor de
rozenkransbasiliek staat, wanneer je
even vertoeft aan de grot waar Maria is
verschenen of wanneer je de
kaarsjesprocessie beleeft. Deze plek
ademt geloof, deze plek ademt Maria.
Op deze plek voel je Maria aanwezig.
We hebben het geluk dat we overal bij
Maria kunnen vertoeven, als je maar
net, zoals zij gedaan heeft ten opzichte
van God, “Ja” zegt op haar uitnodiging.

Fijne Mariamaand toegewenst,

Jens Van Wesemael
Pastorale dienst
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Even terugblikken
Residentie Rafaël
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Residentie Rafaël
Petanque
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Residentie Rafaël
Zapatta schoenen
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Residentie Rafaël
Ziekenzalving
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Residentie Rafaël
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Residentie Rafaël
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Residentie Sara
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Carn
ava

l

Gewonnen brood

Carnaval

Carnaval
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Residentie Sara
Ziekenzalving
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Residentie Sara

Spelnamiddag
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Contactkoor
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Poëziehoekje
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Meimaand Mariamaand

Aan Maria

De kracht, die jou eens heeft bezield
om, bouwend op een visioen,
als vanzelfsprekend dat te doen,
wat onze toekomst open hield.

De kracht, die alle eeuwen door
de onderdrukten heeft bewogen
om, met een toekomstdroom voor ogen,
te blijven in 't gekozen spoor.

De kracht, die in miskenning, pijn,
de moed geeft om toch door te vechten,
je door geen macht te laten knechten,
in kwetsbaarheid juist sterk te zijn.

De kracht geeft jou identiteit :
een vrouw ,een niemand, wordt getuige.
Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen,
jouw lied over gerechtigheid.

Je spreekt niet voor jezelf alleen,
bezingt een kracht, die breekt de machten
in alle landen en geslachten ;
kijk over eigen grenzen heen.

Ook nu nog gaan er vrouwen staan,
net als in bijbelse verhalen.
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen,
weer anderen om door te gaan.

Wij bidden tot diezelfde kracht :
geef naam al die vergeten vrouwen,
die ongezien een wereld bouwen,
waar liefde sterker is dan macht.

J. Roelofs-van der Linden

Lentemaand

’k Zal mij van te dichten zwichten
zoo ’t mijn hert niet wel en gaat:
wie kan rijpe bezen lezen*
van nen tak die drooge staat?

Laat de lieve wonnenbronne*,
laat het leutig zonnenvier*,
laat de versche blommen kommen,
laat weêrom de lente, alhier!

Dan ja, zal ’k genezen wezen,
opstaan en, gespannen fel,
of ’t een klare snare ware,
dichten ende deunen* wel!

Guido Gezelle (1830-1899)

rijpe bezen lezen = rijpe bessen plukken
wonnenbronne = bron van vreugde
zonnenvier = zonnevuur
deunen = zingen

8 mei: Moederdag

Aan mijn moeder

Ik heb gedroomd, o moeder,
dat gij op sterven laagt,
en, vóór het al te sluiten,
mij lang in d’ogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
van recht door ’t leven gaan;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.

‘k Wou om vergeving smeken,
waarvoor, ik wist het niet,
en bij u nederknielen;
mijn knieën bogen niet.

Toen wist ik dat ‘k u nimmer
nog iets vergelden kon.
Uw stem deed mij ontwaken
in ’t klare licht der zon.

Daar blonken grote tranen:
geluk en droefenis.
En ‘k voelde diep in ’t hart dan
hoe goed een moeder is.

Willem Elsschot
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Het leven in juni

Om mij heen is alles luidkeels in leven
de boer op zijn maaier, blatende schapen
in de esdoorn een zwartkop die roept
om een vrouwtje, uit bloemkelken klinkt
het geronk van een bij.

En ik leef ook maar moet dat zelf zeggen
want niets van al wat ik waarneem noemt mij.
Zoals je met vrienden wel praat over vroeger:
We waren aan zee, in een tent, heel gelukkig -
vraagt iemand: was jij daarbij?

Dus ben ik alleen in de tuin in de wereld
en om mij heen ademt alles en in huis
zit een man. Dit is het leven, schrijft hij,
deze ochtend in juni, de zwartkop zingt
en in de tuin zit zij.

Marjoleine de Vos

VARIA

12 juni: Vaderdag

Herinnering

Vader, wij hebben nooit gesproken
over het leven met elkaar,
gij hadt het uwe, ik het mijne
en beiden wisten wij: ’t is zwaar
te leven met een weerloos hart..
Zo hadden we ons toegesloten
en gingen zwijgend naast elkaar.
Ik heb de weg niet kunnen vinden,
al lag uw hand steeds voor de mijn klaar.
En nu gij heengegaan zijt naar dat vreemde
en voor geen levende bereikbaar land,
Nu breekt mijn vuist eerst hunkrend open
en zoekt vergeefs uw trouwe hand.

Roel Houwink

Het schoolexamen

De dag waarin je laat zien wat je in al die jaren middelbare schooltijd hebt gehad.

Drie jaar geleden dacht ik: hoe zou ik mijn examen maken als ik daar op dit moment zat..

Sjouwend met een veel te zware tas, denkend aan de 4de klas,
wat op dat moment voor mijn gevoel nog heel ver weg was.

Maar al duren de schooldagen nog zo lang,
het gaat sneller dan je denkt, dus wees maar niet bang.

De deur van de gymzaal gaat open,
bij sommigen beginnen de gedachten te slopen.

Al die tafels, al die medeleerlingen,
bij sommigen twijfel.

Kijkende, wiebelende en hoestende mensen,
de surveillant die ons met zijn 200 een goed examen toewenst.

Zal ik slagen,
zal ik zakken?

Iedereen heeft goed zijn best gedaan, dus ik zal het op de eerste
keuze wagen.

Zo niet, dan zouden we met een herkansing onze kans moeten
pakken.

Slagen of zakken...?
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De communie

Communie betekent: 'Gemeenschap
met lichaam en bloed van Jezus
Christus in de gedaante van brood en
wijn'. Het woord communie is afgeleid
van het Latijnse woord communio, dat
'gemeenschap' betekent.

De Heilige Communie is de viering in
de rooms-katholieke kerk waarbij
kinderen voor het eerst meedoen
met de eucharistieviering. Tijdens
deze viering danken rooms-
katholieke christenen God dat Jezus
zijn leven gaf en dat God hen zal
redden. Ook geloven ze dat ze meer
verbonden met elkaar en met God
zijn als ze deelnemen aan de
eucharistie. Ze eten tijdens de viering
een hostie, die gezien wordt als het
lichaam van Christus. Kinderen doen
hun eerste communie meestal als ze
6 à 7 jaar oud zijn. Dit zijn volgens
het kerkelijk wetboek van de
katholieke kerk de jaren van
verstand. Het wordt niet gevierd door
protestantse christenen. Wel kennen
zij het Heilig Avondmaal, dat
overeenkomsten heeft met de
eucharistie.

Na de viering in de kerk zijn de
gasten vaak ook uitgenodigd voor
het communiefeest. Het huis van de
communicant, of de locatie waar het
gevierd wordt, is mooi versierd. Er is
veel te doen voor de kinderen en er
is lekker eten. De eerste heilige
communie wordt dus altijd uitgebreid
gevierd. Kinderen die geen heilige
communie doen maar wel een
soortgelijk feest willen geven, vieren
hun lentefeest.

De plechtige communie is niet
verplicht, maar iets wat de ouders en
het kind zelf beslissen. Met de eerste
communie kiezen ze er actief voor
om het kind te laten opgroeien in de
traditie van de kerk. Een voorwaarde
bij het doen van de eerste communie
is, dat het kind gedoopt is. Verder
stellen de meeste parochies als
voorwaarde dat het kind catechese
gevolgd heeft, ook wel
godsdienstonderwijs genoemd.

Het vormsel is, net als de doop en de
eerste communie, een sacrament uit
de rooms-katholieke kerk. Tijdens het
vormsel ontvangen kinderen van

ongeveer 11 tot 16 jaar de kracht van
de Heilige Geest, zodat hun geloof
gesterkt wordt.

Anders dan de eerste communie en
het vormsel, is een lentefeest geen
christelijke viering. Een lentefeest
wordt namelijk gegeven door
kinderen die geen communie doen,
maar wel graag een feest willen
geven. Afgezien van de viering in de
kerk, zijn communiefeesten en
lentefeesten meestal hetzelfde.

Een kind kan deelnemen aan de
eerste heilige communie wanneer het
6 à 7 jaar is. Rond deze leeftijd zijn
volgens het kerkelijk wetboek
namelijk de jaren van verstand
aangebroken. Tot 1900 was het
gebruikelijk om de eerste communie
pas te doen als je 11 à 12 jaar was.

In de katholieke kerk is het
gebruikelijk om pas na het doopsel
communie te doen. Voor de meeste
parochies is het dan ook een vereiste
om gedoopt te zijn als je communie
wilt doen.

De eerste Heilige Communie is ieder jaar een speciaal moment, waarbij de communicant even in de schijnwerpers staat!

Je communie doen.
Dat wilde je heel graag.
Je kiest dan echt voor Jezus.
Een grote stap vandaag!
Het eten van het brood,
zo samen met heel velen,
die allemaal dit feest
graag met jou willen delen!

Maria Riksten-Brouwer

De herder kent zijn schapen,
hij kent ze allemaal van naam.
De herder kent jou,
hij weet je naam en
Hij zal hem nooit vergeten.

Max Lucado

Extra
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Kleurplaat



40

VARIA

Humor

Er staan twee koeien in de wei.
Zegt er eentje:
- Woef, woef!
Vraagt de ander verbaasd:
- Wat doe jij nu?
Zegt de eerste koe:
- Ik studeer vreemde talen!

Een postbode kwam bij de directeur
rapporteren dat hij die morgen door een
hond in zijn been was gebeten.
-Heb je er iets op gedaan? vroeg de
directeur.
- Neen, antwoordde de postbode, hij
vond het lekker genoeg.

Oom: Ben jij nog altijd bij de scouts, Tom?
Tom: Ja hoor.
Oom: En heb je vandaag al een goede daad gedaan?
Tom: Absoluut! Ik wandelde vanmorgen met mijn hond
langs het station. Daar kwam een man aangelopen
die de trein moest halen, maar hij was al een beetje te
laat. Toen heb ik mijn hond achter hem aangejaagd en
hij liep zó hard dat hij de trein nog net heeft kunnen
halen.

- U vindt dus dat ik niet alleen moet
stoppen met roken, drinken en
vrouwen versieren, maar ook met
zingen? zegt de patiënt.
- Ja, antwoordt de arts, en dat is heus
niet zo moeilijk als u denkt.
Als u eenmaal niet meer rookt en
drinkt en de vrouwen met rust laat,
zal de lust om te zingen u ook snel
vergaan.

- Ik snap echt niet dat je bij zo'n mooie jas
zo'n versleten broek durft te dragen!
- Omdat je in de vestiaire van een restaurant
wél jassen kunt krijgen, maar helaas geen
broeken...

Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet.

- Godfried Bomans -

De kunst van te leven is
thuis te zijn alsof men op reis is

Vroeger was een oud mens iemand die er
bijna was.
Nu is het iemand die er bijna geweest is.

Ik zit hier voor het vensterglas
onnoemelijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen

Een man is als een koning:
hij aarzelt tussen vrouw en aas

- Godfried Bomans -

De stukadoor kon deze morgen niet
gaan werken; hij was gisterenavond
blijven plakken.

- Willem Frederik Hermans -
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Samen zorgen we voor
vluchtelingen uit Oekraïne.

We hebben een plaatsje gereserveerd
in Samen Thuis voor een getuigenis uit
Oekraïne.

Een getuigenis van de Desert Lions
raakte ons diep: “Gisterenavond
brachten we enkele mensen uit
Oekraïne mee. We hebben voor hen een
kamer geboekt in een hotel mét
ontbijt, ze konden dit absoluut
gebruiken. Een beetje rust voor lichaam
en ziel. Eén van de dames die gevlucht
is, heeft gezien hoe haar echtgenoot
beschoten werd, terwijl hij in zijn auto
zat. Ze kan hem niet meer bereiken en
heeft dus geen idee of hij nog leeft of
niet. Dit gebeurde toen zij op de bus
zat om weg te vluchten met haar
kinderen. 'Zij hebben voor 9 vrouwen en
3 kinderen slechts een minuscuul
verschil kunnen maken, terwijl er
zovelen nog op de vlucht zijn.'

Misschien moeten we daar toch even
stil bij staan. De trauma’s die deze
mensen meemaken zijn
onwaarschijnlijk. Deze mensen zijn
welkom. We zullen hen gastvrij
ontvangen. Het is prachtig om te zien
dat onze medewerkers zich ook
engageren buiten onze sector om deze

doelgroep te helpen.

In onze geactualiseerde missie hebben
we bij Zorg-Saam voor het eerst ook de
waarde van internationale solidariteit
ingeschreven. We moeten onze blik op
de wereld richten en niet op onze
voordeur. Overal ten lande worden
solidariteitsacties opgestart. Dit is niet
anders bij ons.

We hebben voeding, water en dekens
ingezameld voor Oekraïne. Wij werkten
hiervoor samen met de Desert Lions,
die rechtstreeks in contact staan met
een opvangcentrum in Oekraïne. De
Desert Lions bedanken iedereen die
hen zowel financieel als materieel
gesteund hebben. Dank aan alle

vrienden, onbekenden, familie en
mensen uit onverwachte hoeken... Alle
materialen en financiële giften werden
correct aangeleverd.

In Sint-Rafaël stellen we 5 kamers ter
beschikking van de vluchtelingen. Elke
kamer is voorzien van een sanitaire cel
met douche, lavabo en toilet. Er is
telkens plaats voor 2 bedden. We
beschouwen deze wooneenheden als

doorgangstehuis voor deze
vluchtelingen. We realiseren dit in
samenwerking met de gemeente
Liedekerke die de regie op zich neemt.
Naast een dak boven het hoofd, is er
ook nood aan eten, kinderopvang,
onderwijs, kledij, gezondheidszorg, enz.
We opteren om bij voorkeur ouderen te
huisvesten. Als blijkt dat moeders met
kinderen ook huisvesting zoeken, dan
is er ook plaats voor hen.

Manu Langerock
Directeur
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Alles komt terug

Vluchtelingen

Wie had gedacht dat dit nog zou
gebeuren, nu we in Europa al zoveel
jaren in vrede leefden. Met wat er
momenteel in Kroatië aan de hand is,
zullen velen van onze ouderen
terugdenken aan de gebeurtenissen uit
hun kindertijd.
Ik zie en hoor mijn vader nog zo
meezingen met het lied dat weerklinkt
uit de bakelieten radio in de keuken:

“Ik zwerf verlaten hier door de straten
‘kan het leven haten, wijl ik droevig
zing
Niets wat mij spaarde, een hel op aarde
Zie mij aan, arme Spaanse vluchteling.”

Het liedje was van de Zangeres Zonder
Naam. Het was erg geliefd zowel in
Vlaanderen als in Nederland. Het
verwees naar de vele mensen die in
1936 de Spaanse Burgeroorlog waren
ontvlucht en hier bij ons
terechtkwamen.

Als kind had mijn pa met een dergelijk
Spaans vluchtelingengezin kennis
gemaakt en hij was er nauw bevriend
mee geraakt. Tot de oorlog hier ook
alles kwam verstoren.
Mijn grootvader langs moeders kant,
was gemobiliseerd en zat ergens in
Limburg. Op een bepaald moment
kwamen er heel veel mensen voorbij uit
Liedekerke. Als streekgenoot (hij was
van Pamel) herkende hij het dialect en
hij sprak verschillende mensen aan om
te vragen hoe het ”thuis“ ging. Hij
hoorde alarmerende berichten, dat er
heel veel gebombardeerd was in
Liedekerke en dat er honger heerste in
vele gezinnen. Prompt vroeg hij verlof.
Terug thuis, waren het eerste wat hij
zag twee fietsen die met pak en zak
beladen klaar stonden tegen de
schuurpoort op de boerderij. Mijn
grootmoeder was net van plan om met
haar enig kind, mijn moeder, ook op de
vlucht te gaan. Gelukkig heeft mijn
grootvader dat uit haar hoofd kunnen
praten met enkele getuigenissen van
wat hij allemaal aan leed had gezien.
Het geromantiseerde verhaal hebben
wij kunnen lezen of zien in enkele

klassiekers als “De druiven der
gramschap”, “Wierook en tranen” of
“Jeux interdits”
Bij het begin van de oorlog moesten
heel wat jonge mannen, op vraag van
onze regering, met de fiets vluchten
naar Zuid-Frankrijk of Spanje om te
ontsnappen aan de vijand. Ikzelf ben in
de streek van de Lot in Frankrijk bij
mensen op bezoek geweest waar 2
kennissen van mij meerdere maanden
werden gehuisvest. Hun dankbaarheid
bleef altijd even groot.

Uit mijn eigen kindertijd herinner ik mij,
dat er plots in heel wat klasjes een
extra schoolbank werd bijgeschoven
voor een jongen of een meisje
teruggekeerd uit de Congo, waar een
woelige onafhankelijkheidsstrijd
heerste. Halfweg de jaren zestig,
hielpen wij mensen uit Polen en
Joegoslavië op te vangen, waar een
opstand tegen het communisme
repressief was mislukt. En in de jaren
zeventig werden we overspoeld met
beelden over bootvluchtelingen uit
Vietnam. Bij mijn buren werden
daarvan twee kinderen geadopteerd.

In de oorlogsherinneringen van de
gewone mens, zijn het niet zozeer de
grote wapenfeiten, maar wel de kleine
dingen van alledag en van alleman die
gestalte geven aan het droevige,
schokkende en ruwe van de oorlog.
Wijlen mijn grootmoeder heeft twee
oorlogen meegemaakt. De eerste als
kind, de tweede als jonge moeder. Ik
herinner mij nog goed haar verhalen.
En ook haar onuitgesproken angst voor
honger en armoede. Ze kon geen
stokje hout zien liggen of ze raapte het
op om toe te voegen aan de houtstapel
bij het huis, want in alle
omstandigheden moest de kachel
kunnen branden. Bij het minste
verdachte nieuwsbericht over onrust in
het buitenland sloeg ze aan het
hamsteren. Kilo’s suiker, koffie, zeep,
rijst en pasta, fruit in blik werden
aangesleept en verdwenen op zolder.
Als tiener kreeg ik ananas uit blik
voorgeschoteld, die nog dateerde uit de
tijd van de oorlog van Korea. Al had zij
van het land en de boerderij kunnen
leven in haar jonge jaren, zij wist wat
het was om onvoldoende of geen eten
in huis te hebben.

Aan tafel mocht ik mij als kind niet te
veel kuren permitteren. Ik moest en zou
alles opeten want, “menneken, in den
oorlog, dat was andere kost”… Hoe
langer de oorlog duurde, hoe slechter
het brood werd, dat je met
rantsoenzegels, kon kopen bij de
bakker. Wie zelf brood kon bakken,
deed dit dan ook. Bij mijn grootmoeder

kwamen ze bedrogen uit, toen ze hun
tarweoogst een nacht in schoven op de
akker te drogen hadden laten staan.
Toen ze ’s morgens de oogst wilden
binnenhalen ontdekten ze, dat alle
korenaren met een schaar waren
weggeknipt. Voor vele mensen
betekende dromen van de vrede
“dromen van wit brood“. “Als de oorlog
gedaan is, koop ik een wit tarwebrood
voor iedereen. Ieder zijn eigen brood.
En dan mogen jullie er van eten zoveel
je wilt”, zeiden vele moeders tegen hun
kinderen.

Momenteel worden wij opnieuw
dagelijks overspoeld met beelden van
vluchtelingen. Onze solidariteit is groot.
We moeten echter omzichtig omgaan
met negatieve beeldvorming.
Vluchtelingen zijn mensen zoals wij, of
ze nu wit zijn of een kleur hebben. Niet
slechter en niet beter. Natuurlijk is het
begrijpelijk dat we soms bang zijn voor
wat we niet kennen. Vanuit onze
christelijke traditie hebben we echter
mooie voorbeelden en symbolen van
solidariteit, barmhartigheid en
gastvrijheid.

Zeker hier in Liedekerke, waar Onze-
Lieve-Vrouw ter Muylem wordt
afgebeeld, zittend op een ezel. Een
beeldje dat vroeger in heel wat
huiskamers op de kast stond en dat de
mensen ook meebrachten naar hun
kamer in het rustoord. De ezel van de
vlucht naar Egypte….

Geschiedenis moet je van op een
afstand kunnen bekijken. We mogen
echter niet vergeten.

Warmhartige en vredevolle groeten,

Francis



43

VARIA

Extra

Liedjes van toen voor mensen van vandaag

Voor alle mensen overal ter wereld,

die moeten overleven in oorlogstijden.

J'attendrai
Ik zal wachten

Le jour et la nuit
De dag en de nacht

J'attendrai toujours
Ik zal altijd wachten

ton retour
op je terugkomst

J'attendrai (j'attendrai)
ik zal wachten (ik zal wachten)

Car l'oiseau qui s'enfuit
Omdat de vogel die vluchtte

vient chercher l'oubli
de vergetelheid komt zoeken

dans son nid
in zijn nest

Le temps passe et court
De tijd verstrijkt en loopt

en battant tristement
al droevig kloppend

dans mon cœur si lourd
in mijn bezwaard hart

Et pourtant
En toch

J'attendrai ton retour
zal ik wachten op je terugkeer

J'attendrai
Ik zal wachten

le jour et la nuit
de dag en de nacht

J'attendrai toujours
Ik zal altijd wachten

ton retour
op je terugkomst

J’ attendrai

Door Tino Rossi, door Rina Ketty in de
oorlogsjaren 1940 en later door
Dalida in 1976.

Waar zijn al de bloemen toch?
Waar zijn al de bloemen toch,
van lang geleden.
Waar zijn al de bloemen toch,
waar zijn ze nu?
Waar zijn al de bloemen toch,
meisjes plukten ze en of.
Wie van ons weet dat nog,
wie van ons weet dat nog?

Waar zijn al de meisjes toch,
van lang geleden?
Waar zijn al de meisjes toch,
waar zijn ze nu?
Waar zijn al de meisjes toch,
mannen kusten ze en of.
Wie van ons weet dat nog,
wie van ons weet dat nog?

Waar zijn al de mannen toch,
van lang geleden.
Waar zijn al de mannen toch,
waar zijn ze nu?
Waar zijn al de mannen toch?
Samen naar het front, en of.
Wie van ons weet dat nog,
wie van ons weet dat nog?

Waar zijn de soldaten toch,
van lang geleden?
Waar zijn de soldaten toch
waar zijn ze nu?
Waar zijn de soldaten toch,
jaren in hun graf, en of.
Wie van ons weet dat nog,
wie van ons weet dat nog?

Waar zijn al de graven toch,
van lang geleden?
Waar zijn al de graven toch,
waar zijn ze nu?
Waar zijn al de graven toch,
nu begroeid met bloemen nog?
Wie van ons weet dat nog,
wie van ons weet dat nog?

Waar zijn al de bloemen toch,
van lang geleden?
Waar zijn al de meisjes toch,
waar zijn ze nu?
Waar zijn al de mannen toch,
alles lang vergaan, en of.
Wie van ons weet dat nog,
wie van ons weet dat nog?

Waar zijn alle bloemen heen?

Succes van Marlene Dietrich.
Later door Peter Paul and Mary, Joan
Baez en in het Nederlands door Conny
Vandenbos.
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VARIA

Aankondigingen

Werkten mee:

Kathleen Asselman

Sylvie Cotthem

Cindy D’hoe

Hadewych Daem

Lynn Deschuyteneer

Bjorn Franck

Kirsten Fernandez-Suarez

Veerle Heemers

Greet Merlevede

Elke Ots

Ina Schouppe

Evi Tortelboom

Karmen Van Den Houtte

Margot Van Espen

Karin Van Hover

Kevin Van Poel

Jens Van Wesemael

Ans Vertommen

Kernredactie:

Marleen Bastaerts

marleenbastaerts@hotmail.com

Kathleen Meskens

guenleen@hotmail.com

Manu Langerock

langerockm@strafael.zkj.be

Francis Pitteurs

francispitteurs@skynet.be

Chris Van der Perre

chris.vanderperre@skynet.be

Prijsbepaling “Samen Thuis”

20 €: abonnement en verzending

40 €: steunend lid

(inclusief abonnement)

130 €: reclamelid

(inclusief abonnement)

Verkoop losse nummers aan de

receptie : 4 €

Contact:

WZC Sint-Rafaël

Kasteelstraat 14

1770 Liedekerke

Tel 053 66 65 79

www.zorg-saam.be

Verantwoordelijke uitgever:

Manu Langerock

e-mail: langerockm@strafael.zkj.be

Modeshow

- Op 4 mei in het cafetaria van Residentie Sara om 14u30

Optreden jeugdorket 'De Dendendergalm'

- Op 25 mei in Residentie Rafaël

Dankdag voor de vrijwilligers

- Op 9 juni in de belevingstuin van Residentie Rafaël

In juni is er ook :

- ons jaarlijks tuinfeest in beide residenties

- onze jaarlijkse sportweek

De exacte data zullen later meegedeeld worden.

Bericht aan onze medewerkers:

Procedure voor het opleveren/insturen van teksten en
foto's:

- teksten in Word - min. 10 lijnen

- foto's vertrekkende vanuit een positieve beeldvorming

- foto's in .jpg formaat, apart in te sturen als bijlage

- vermelden woongroep - titel

- vermelden naam auteur

Teksten en foto's versturen naar dhr. Manu Langerock

e-mail: langerockm@strafael.zkj.be


