
VOORWOORD

De voorbije maanden waren belangrijke,
afsluitende maanden in de
geschiedenis van Residentie Rafael.

Na 24 jaar nam dhr. Manu Langerock
afscheid en ging hij met pensioen.
Verder in deze editie kan je lezen met
welk cadeau we hem in de bloemetjes
gezet hebben.

Met blijdschap mag ik aankondigen dat
dhr. Van Craenenbroeck dit beeldje
eveneens in duplicaat gemaakt heeft
en een mooie plaats zal krijgen in WZC
Sint-Rafaël.

Op 30 juni, zijn laatste officiële
werkdag, pikten we dhr. Langerock
thuis op met het busje van Sint-Rafaël
thuis in het verre West-Vlaanderen en
werd hij een ganse dag op de
verschillende woongemeenschappen
warm onthaald door bewoners,
medewerkers en vrijwilligers. In de
namiddag organiseerden we, in de
gietende regen weliswaar, een mooi
afscheidsfeestje voor alle genodigden
in het Dommelhof.

Zijn allerlaatste momenten werden
afgesloten met een heuse wafelenbak,
verzorgd door de vrijwilligers. Want dit

is immers het einde van elk mooi Nero-
verhaal.

En daarmee breekt een nieuw tijdperk
aan binnen het directieteam van WZC
Sint-Rafaël. Al blijven het wat oude,
bekende gezichten.
Mevr. Veerle Heemers werd aangesteld
als directeur, mevr. Kirsten Fernandez-
Suarez groeit door tot directeur wonen
en zorg.

Samen met mevr. Maureen Van
Vaerenbergh, stafmedewerker
administratie, vormen zij het nieuwe
directieteam. Samen met jullie staan zij
voor zeer mooie uitdagingen met o.a.
het nieuwbouwproject van Residentie
Rafaël en de verdere ontplooiing van
Residentie Sara.
Deze editie van Samen Thuis is een
terugblik op de mooie, warme
zomerperiode en een vooruitblik op de
komende herfst. Maanden waarin er
weer volop redenen zijn tot feesten,
met als kers op de taart 29 september,
waarbij we het feest van Sint-Rafaël
vieren.

Alvast veel leesplezier!

Veerle

WZC Sint-Rafaël
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Mr. Langerock heeft er bij de redactie
altijd belang aan gehecht dat ons
huiskrantje representatief is voor het
leven in onze voorziening. Deels werd
aan deze betrachting tegemoet
gekomen door mevrouw Chris Van der
Perre die altijd het voorwoord
verzorgde. Hierin werden telkens de
bevindingen weergegeven als resultaat
van een gesprek met een of andere
bewoner uit ons huis. Wij willen
blijvend aandacht geven aan de
verwachting van Mr. Langerock.
Daarom zullen we trachten een woordje
weer te geven na een bevraging bij een
bewoner, zijn of haar familielid, een
medewerker of een bezoeker.

Om de spits af te bijten laten we
mevrouw Ingrid Segers aan het woord.

Iemand waar ik als verantwoordelijke
van het zorgdepartement indertijd altijd
graag heb mee samengewerkt en die
ook nu dadelijk bereid was om haar
medewerking te verlenen.

Ingrid studeerde af als verpleegkundige
en kwam werken in Sint-Rafaël op 1
juli 1989. Zij startte indertijd op
afdeling Zonneheem, groeide al vlug
door tot adjunct en vervolgens
hoofdverpleegkundige op
Herfstvreugde. Zij was een tijd
hoofdverpleegkundige op Lichthove,
vervangend diensthoofd op Vogelzang
en vervolgens in een duobaan als
verantwoordelijke voor Herfstvreugde
en Vogelzang. Intussen is zij een vaste
waarde als hoofdverpleegkundige op
Herfstvreugde.
Zij behaalde de bijzondere
beroepskwalificatie voor geriatrie,
volgde een specialisatie in
rusthuishygiëne alsook valpreventie en
fixatiearm beleid.
Zij combineerde jarenlang haar taak als
hoofdverpleegkundige met de
verantwoordelijkheid voor de
kinderopvang.

Ingrid is gelukkig in haar werk o.a. door
de dankbaarheid, de vriendelijkheid en
het respect van bewoners, familie,
dokters, teamleden en collega’s. In
vergelijking met vroeger is er mettertijd
veel veranderd in huis. Het meeste
mist zij een goeie onderlinge
communicatie. Tegenwoordig wordt

alles vlug doorgegeven via mail en is er
minder persoonlijk contact.
Vernieuwingen die zich positief erg
laten voelen zijn volgens Ingrid het
kunnen beschikken over aangepast
zorgmateriaal, voldoende materiaal,
automatisatie van zorgdossier en
medicatiebestelling, vereenvoudiging
van zorgplanning en
uurroosterplanning door het gebruik
van de juiste computerprogramma’s.
Voor de bewoners denkt Ingrid dat de
verwachtingen van de bewoners in het
nieuwe zorgbeleid nog meer onder de
aandacht zullen worden gebracht om er
dan ook nog meer trachten aan
tegemoet te komen. Een gepast
antwoord bieden op hun noden of
vragen en ze beantwoorden binnen de
mogelijkheden en beperkingen van het
huidige zorgaanbod, blijft een
uitdaging.
Ingrid wenst aan nieuwe bewoners dat
zij hier in een warm leefklimaat met
goede zorg mogen terecht komen.
Aan nieuwe medewerkers wil zij
meegeven: respecteer mekaar en wees
collegiaal. Behandel, respecteer en
verzorg de mensen zoals je graag zelf
wilt behandeld worden.
Dat wij allen samen mogen bouwen
aan een huis waar het goed is om te
leven, te zorgen en te werken.

Van harte bedankt, Ingrid, voor uw
medewerking en uw inbreng,

Francis

Leven - wonen - werken in Sint-Rafaël

Gebed tot de Heilige Aartsengel Rafaël

Hemelse geneesheer en allertrouwste leidsman,
Heilige Rafaël, die de oude Tobias het zicht hebt
terug gegeven en de jonge Tobias op al de wegen
van zijn reis geleid hebt, wees de geneesheer
van mijn ziel en lichaam, verdrijf de schaduwen
van mijn kwetsbaarheid en sta mij voortdurend
bij op de pelgrimstocht van deze wereld,
totdat gij mij gebracht hebt tot het hemels
vaderland, waar ik met U gelukkig in eeuwigheid
het Goddelijke aanschijn moge aanschouwen.
Amen.
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Munt & Mirte
Dag iedereen,

De zomer loopt op zijn einde en de
herfst treedt weer op kousenvoeten
binnen. En dat is ook zo in onze
binnentuinen. Maar voor we in de
tuinlaarzen springen om de tuin herfst/
winterklaar te maken wil ik toch de
prachtige oogst met jullie delen waar
we van hebben kunnen genieten de
voorbije weken.
Ons tuintje heeft zijn best gedaan en
onze tuiniers ook.
De moestuinbakken hebben ons
verwend met courgettes, butternut
pompoenen en komkommers. Ook de
tomaatjes hebben hun rode wangen
getoond. Hoewel de meloenen en
paprika’s op het moment van het
schrijven van dit artikel nog op zich
laten wachten, ben ik ervan overtuigd
dat we ook daar binnenkort zullen van
kunnen genieten. De vele bloemetjes op
de planten laten ons hier althans over
dromen. De kruidenbak was ook een
succes, alleen de salie leek toch niet zo
gelukkig in onze tuin en heeft het niet
gehaald.
In het fruitperceel hebben de bramen-
en frambozenstruiken veel vruchten
voortgebracht en ook ons
perenboompje toonde voor het eerst
enkele lekkere conference peren op zijn
takken.

De planten die door Pro-natura werden
aangeplant hebben het stuk voor stuk
naar hun zin en hebben hun
kleurenpracht getoond. Kortom, onze
binnentuintjes zijn een succes.
Zoals altijd, jullie zijn zeer welkom om
te komen genieten want ook in de
herfst zal onze tuin nog de moeite
waard zijn!

Groetjes,

Lynn
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Koriander & Marjolein

Warme zomerdagen

Steeds meer krijgen we te maken met
perioden van hoge temperaturen in de
zomermaanden. Het is dan ook
belangrijk om op die momenten
voldoende of extra vocht, verfrissing of
verkoeling aan te bieden. Ons
woonzorgcentrum heeft een hitteplan
waar de werknemers attent worden
gemaakt om de bewoners voldoende
vocht aan te bieden. Onze
keukenmedewerkers zorgden op
verschillende manieren ervoor om
uitdroging bij onze bewoners te
voorkomen. Zo konden de bewoners
genieten van ijsjes, watermeloen en
veel verfrissende drank.

Wat is uitdroging precies?

Normaal gesproken zorgt de water- en
elektrolytenhuishouding voor een
goede balans tussen de hoeveelheid
water en de hoeveelheid zout in het
lichaam. Als iemand te weinig drinkt,
stijgt het zoutgehalte in het lichaam,

houden de nieren vocht vast en
ontstaat er een dorstprikkel. Wanneer
de balans verstoord is door een te lage
vochtinname of een te hoog
vochtverlies spreekt men van
uitdroging.

Waarom komt uitdroging vaak voor bij
ouderen?

Ouderdom gaat gepaard met een
aantal fysiologische veranderingen.
Allereerst verandert de
lichaamssamenstelling. De spiermassa
neemt af en het vetpercentage neemt
toe. Spieren bevatten, in tegenstelling
tot vet, veel water. Het totale
waterpercentage in het lichaam neemt
daardoor in verhouding af. Bovendien
werkt de dorstprikkel bij ouderen niet
meer goed en is er sprake van een
verminderd concentratievermogen van
de nieren om water en zout vast te
houden. Door deze drie fysiologische
veranderingen, als gevolg van
ouderdom, lopen ouderen een vergroot
risico om uitgedroogd te raken.”

8 praktische tips om uitdroging te
voorkomen.

1. Maak de noodzaak om
voldoende te drinken duidelijk

2. Raad ouderen aan vaker op de
dag kleine hoeveelheden te
drinken

3. Koppel drinken aan ADL-
momenten (wassen, eten…)

4. Zorg voor afwisseling (koffie,
thee, water, fruitsap, yoghurt,
fruit en groenten).

5. Wees alert bij koorts
6. Let goed op hoeveel iemand

drinkt
7. Let op gedragsverandering
8. Zet hulpmiddelen in

Door allen attent te blijven, zorgen wij
ervoor dat onze bewoners niets tekort
komen op deze warme dagen. De
bewoners zijn iedereen dankbaar voor
de goede zorgen.
De foto’s spreken uiteraard voor zich.

Bjorn
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Tijm & Lavendel

Terug op uitstap

In juni kregen we groen licht. Er
mocht weer op “uitstap” gegaan
worden (na anderhalf jaar).

Het park van Aalst leek ons de beste
bestemming: rust, mooie groene
omgeving, geen drukte,…. en een
gezellig terras. Als afsluiter konden
we daar genieten van een lekkere
pannenkoek en een fijne babbel.

De tweede uitstap was een stevige
wandeling naar de Smulhoeve. Niet
met het busje, want die stond in
panne. Hier konden de bewoners genieten van de landelijke omgeving en proeven
van heerlijk hoeveroomijs.
De sfeer zat er alvast in, het verlangen was groot om naar buiten te gaan.

Ons derde uitje werd een excursie naar de expo De Kleine Prins in Brussel. Ziehier
een paar mooie foto's van deze geslaagde dag.

Laat de zon maar schijnen,… dit is vakantie voor ons!

Ans Vertommen
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100-jarige Frans Timmermans

Frans Timmermans, geboren op 28 juni 1922, is opgegroeid
in Liedekerke. Hij komt uit een groot gezin van 10 kinderen.
Tot zijn 14 jaar heeft hij school gelopen en heeft nadien de
stiel van vloerder uitgeoefend in Brussel.
De liefde heeft hij in Denderleeuw gevonden, is met Maria
De Luyck getrouwd en nadien in Liedekerke komen wonen.
Samen hadden ze 2 zonen, 5 kleinkinderen en enkele
achterkleinkinderen. Toen zijn vrouw ziek werd, heeft hij vele
jaren voor haar gezorgd.
Sinds korte tijd woont Frans op woongemeenschap
Lavendel. Hij is een heel graag geziene man. Hij houdt van
zingen en tuinieren. Geregeld zingt hij nog zijn favoriete
liedjes in de groep en speelt mondharmonica.
Dagelijks gaat hij ook kijken naar zijn zelfgekweekte radijzen
en aardbeien.

We hopen Frans nog vele jaren bij ons te hebben, hij gaat nu
voor het Belgisch record.

Nogmaals dikke proficiat!

Tijm & Lavendel

FOTO FRANS?
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'Diamantenpaar'

Op 27 juni 2022 mochten wij ons diamantenpaar Marcel Borghys en
echtgenote Maria in de bloemetjes zetten.
Marcel verblijft al geruime tijd op dienst Lavendel. Dagelijks komt zijn
echtgenote bij hem op bezoek. Na 60 jaar nog steeds onafscheidelijk!
Marcel was van beroep huisdokter, zijn vrouw zorgde voor de 6
kinderen ( 3 meisjes en 3 jongens).. Ze kregen ook nog tal van
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij komen dagelijk op bezoek en
dat is het liefste wat hij heeft: ' Ik geniet als de kinderen op bezoek
komen'! Marcel hield ook van reizen met het ganse gezin. Zo gingen ze
naar Frankrijk en Duitsland zelfs.
Hij is een sociale man, geniet van een babbel en
zingen doet hij nog dagelijks.

Wij wensen hen nog vele jaren samen.

Dikke proficiat!
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Dille & Kamille

Zomertijd op Dille & Kamille

We waanden ons aan zee: mooi weer, water aan
onze voeten, goed gezelschap,…
En toen kwamen ook de hondjes nog op bezoek.
Deze deden ons al een beetje aan de school
denken (de hondenschool… weliswaar).
Een uitstapje naar de Heeren van Liedekerke er
nog bovenop; een stukje ontspanning op
loopafstand.
Geniet van de foto’s!

Greet en Jordi
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Hop & Mout

Onlangs hadden we in Residentie Rafaël bezoek van twee blindengeleidehonden.
Al enkele jaren sparen we binnen het woonzorgcentrum flessendopjes ten voordele van het Belgisch Centrum voor
Geleidehonden VZW.

Bezoek van twee blindengeleidehonden

Naar aanleiding hiervan
kwamen er twee
blindengeleidehonden op
bezoek bij de bewoners.
Op deze manier konden de
bewoners ook eens de honden
zien voor dewelke we al
zolang de dopjes sparen.
Deze dopjes worden door de
VZW bij ons opgehaald
waarna ze worden gesorteerd
en verkocht aan een
recyclagebedrijf.
Het plastic wordt daar dan
vermalen zodat het opnieuw
kan worden verwerkt.

Spaar je graag mee?

We zijn op zoek naar zuiver
plastic dopjes van flessen,
bussen en andere
verpakkingen.
Je kan deze dan bezorgen aan
de ergotherapeut van je
afdeling.

Margot
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Linde & Maretak

De start van het nieuwe schooljaar is een mooi moment om
eens stil te staan bij hoe het vroeger was op de
schoolbanken en wat er allemaal veranderd is in de voorbije
decennia.
Op Herfstvreugde maakten we er een fijn kringgesprek van
waarbij veel verhalen de revue passeerden. Met een mooie
mengeling van bewoners die naar de katholieke of
gemeentelijke school gingen, kwamen wat verschillen naar
boven. Sommigen moesten op zaterdag een hele dag naar
school, anderen een halve dag en anderen weer helemaal
niet.
De leerkrachten waren op beide scholen blijkbaar even
streng! Velen onder de bewoners hebben de regel niet alleen
gebruikt maar ook gevoeld!

Ook tijdens de oorlog ging het schoolse leven gewoon door.
Sommige bewoners gingen naar een internaat, ook daar
waren strikte regels: naar huis gaan mocht enkel in de kerst-
en de paasvakantie.

Er was schoolplicht tot 14 jaar, dus voor enkelen betekende
dit dan ook dat daarna het werkende leven begon.
Anderen liepen nog een paar jaren verder school en werden
zelf leerkracht.

Iedereen wist nog dat er toen geschreven werd met een pen
en een inktpot die elke dag gevuld werd.

Op de vraag wat er in de loop van die tijd als leerkracht
veranderd was, was het antwoord:

- “De kinderen zijn stouter geworden met de jaren!"
- “De klassen waren ook veel groter, soms zaten er meer dan
40 kinderen in één klas!"
- "Als een onderwijzer ver van de school woonde, kon deze
ook inwonen op de school."

Dank aan de vertellers van dienst: dhr. Rufin Delcourt, mevr.
Maria De Bolle, mevr. Maria De Neve, mevr. Yvonne Couck,
mevr. Lydia De Brabanter, dhr. Freddy Van Droogenbroeck,
dhr. Simon Maes, dhr. Antoon De Schrijver en mevr. Rosa
Guldemont.

Anke

Een terugblik naar de schoolbanken van toen…

Litanie van de Heilige Rafaël

Heilige Rafaël, wiens naam betekent
‘God geneest’,
bid voor ons
sterke bondgenoot op al onze wegen,
bid voor ons
trouwe vriend in nood,
bid voor ons
lieve trooster bij grote smart,
bid voor ons
bron van wijsheid,
bid voor ons
gids van de reizigers,
bid voor ons
vreugde voor de bedroefden,
bid voor ons
engel van de vrede,
bid voor ons
leidsman van de jonge en
deugdzame Tobias,
bid voor ons

vurige bestrijder van het kwade,
bid voor ons
Heilige Rafaël, engel van de
Goddelijke liefde,
bid voor ons
engel van de smart en genezing,
bid voor ons
patroon van de artsen, de zieken en
de reizigers,
bid voor ons
brenger van oplossingen voor
problemen,
bid voor ons
engel vol medelijden voor allen die
lijden,
bid voor ons
Heilige Rafaël die onze gebeden
liefdevol aanhoort,
bid voor ons
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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Klaver & Oleander

Sportweek

De sportweek in juli was een succes.
Het thema was namelijk de Ronde van
Vlaanderen, iets waar velen
geïnteresseerd zijn om dit te volgen op
TV. Tijdens onze sportweek hebben de
bewoners van Hemelhuize alles
gegeven om deze competitie in het
WZC te winnen door verschillende
opdrachten uit te voeren.
Zowel binnen als buiten werd er
gefietst. Binnen gingen de mensen
kijken naar de LIVE-stream van de Tour
de France terwijl zij enkele kilometers
reden op de hometrainers die daar
geïnstalleerd stonden. Buiten reden de
ergotherapeuten met de plateaufiets en
de duofiets rond met de bewoners als
passagier. Het grote doel was namelijk
om zoveel mogelijk kilometers te

verzamelen per woongemeenschap.
Zij die de meeste kilometers maakten
tegen vrijdag, hadden de grootste
voorsprong om de finale te winnen.
Iedereen heeft goed mee gefietst en de
mensen hebben van de competitieve
sfeer genoten. De inzet en toewijding
heeft zeker voor Hemelhuize geloond
om de voorsprong op de andere
woongemeenschappen zo klein
mogelijk te houden.
Vrijdag met de finale is Hemelhuize
erin geslaagd om de eerste prijs binnen
te halen van deze sportweek. Het
scheelde slechts 7 punten met HV die
zich 2de heeft geplaatst in deze
spannende maar leuke strijd. Het was
top, en zeker voor herhaling vatbaar. De
beelden hieronder spreken voor zich.

Kevin
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De waterlelie

Nieuws uit het dagcentrum

Graag even jullie aandacht….

Het dagverzorgingscentrum De Waterlelie heeft onlangs een nieuwe
blijvende gaste mogen verwelkomen. Ze is vriendelijk, sociaal, zeer lief,
toch wat harig en heeft een neusje dat graag snuffelt …
Maak kennis met onze nieuwe gaste Fluffy het konijn!
Fluffy werd door ons geadopteerd en heeft haar eigen huisje en
konijnenren meegebracht. Het enige waar wij nog voor moest zorgen was
een mooi grasperkje. Onze gasten genieten er enorm van om Fluffy op het
grasperkje te zien rondhuppelen. Fluffy eet graag konijnenkorrels maar
uiteraard ook gras en paardenbloemen/blaadjes en sommige groenten.
Fluffy heeft dit dan ook allemaal ter beschikking op haar grasperkje. We
zorgen ook met dit warme weer voor wat verkoeling voor Fluffy, namelijk
door haar een ijskoude fles, een grote ijsblok dus, te geven.
Fluffy legt zich hier tegen en kan genieten van de nodige verkoeling.
Ook onze huiskat Zorro heeft al kennisgemaakt met Fluffy, wel vanop een
nog steeds veilige afstand.
Je kan Fluffy het konijn een bezoekje brengen aan het grasperkje van
DVC.

Vele fluffige groetjes

De waterlelies
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“De leider als herder, de herder
is leider”

Donderdag 30 juni laatsleden was het
dan zo ver: het afscheidsfeest van
onze directeur Manu Langerock.
Ettelijke weken voordien werd er met
de groep van diensthoofden al heel wat
gebrainstormd rond die dag: hoe
kunnen we zoveel als mogelijk onze
bewoners en medewerkers van
Residentie Rafaël en Sara, onze
vrijwilligers en leden van ons zangkoor
hierbij betrekken; zouden we werken
rond een thema; welk afscheidscadeau
konden we hem meegeven…?
Heel wat vragen om te beantwoorden,
maar één ding was zeker: 24 jaar
leiderschap konden we niet ongezien
laten passeren!!

En zo werd op 30 juni de rode loper
uitgerold en werd er een heus tuinfeest
met een Italiaans toetsje opgezet, met
veel toeters en bellen, en vooral met
heel veel ballonnen
En wat doe je met 15 dozen pralines en
20 flessen verschillende soorten wijn??
We kozen dus voor één gezamenlijk
kadoo… en we gaven deze tip ook mee
aan velen …

De gulle bijdragen van onze
medewerkers, vrijwilligers,
zangkoorleden en externe genodigden
maakten onze keuze mogelijk : een
heus kunstwerk!
Zo gezegd, zo gedaan: er werd contact
opgenomen met niemand minder dan

de heer Patrick Van Craenenbroeck,
geboren Liedekerkenaar en sculpturaal
keramist die vooral bekend is voor zijn
monumentale figuren in gebakken klei.
Bekende realisaties zijn de
beeldengroep op het rondpunt in de
buurt van het Liedekerkse station, het
monumentale beeld van de Dikke van
Pamel langs de Dender. Zijn sculpturen
stonden in galerijen in binnen- en
buitenland.

Door Covid werd zijn grote
tentoonstelling ‘Als de stilte luistert…’
van 2020 uitgesteld naar juni dit jaar,
maar dhr. Van Craenenbroeck wou
onze opdracht er met plezier
bijnemen… oef!

Tijdens een paar gesprekken werd
besloten om vooral “verbondenheid” in
het werk weer te geven. Hierbij dacht
de kunstenaar meteen aan een ‘cirkel’:

rond, oneindig, altijd in verbinding.
Maar verbondenheid is een wereldwijds
begrip… en de cirkel werd een bol, een
‘wereldbol’. Wereldwijd staan dagelijks
mensen in verbinding met elkaar. Maar
niet alle dagen zijn dezelfde, het is niet
elke dag rozengeur en maneschijn. Af
en toe moeten er brandjes worden
geblust, problemen worden opgelost.
Dit wordt in de globe weergegeven door
donkere en lichtere vlakken, door effen
en ruwe vlakken. Ook bij ons - in ‘de
wereld van Sint-Rafaël’ – zijn dagelijks
mensen verbonden met elkaar:
bewoners, hun familie, medewerkers,
vrijwilligers, externen …. Er is dynamiek
aanwezig in deze groep van figuren.
Om gans deze groep goed te laten
samenwerken, te laten blenden, heb je
iemand nodig: iemand die leidt… een
herder…

Wij hopen, nee, we zijn er zeker van,
dat er vanaf 1 juli elke dag iemand in
West-Vlaanderen kan nagenieten van
een stukje Liedekerke!

Maureen Van Vaerenbergh
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NIEUWS OVER BEWONERS

Een bloempje

voor de jarigen

6 september: mevr. Augusta Herzeel, Tijm en Lavendel
7 september: mevr. Yvette Du Moulin, Tijm en Lavendel
7 september: mevr. Jeanne Dujacquier, Munt en Mirte
15 september: mevr. Jeanine Van Droogenbroeck, Munt en Mirte
17 september: mevr. Suzanne Penne, Koriander en Marjolein
23 september: mevr. Maria Bogaert, Munt en Mirte
30 september: mevr. Irma D’Hoe, Tijm en Lavendel
1 oktober: mevr. Christiane Vanlulle, Munt en Mirte
2 oktober: mevr. Yvonne Beeckman, Munt en Mirte
4 oktober: mevr. Amandine D’Haeseleer, Koriander en Marjolein
6 oktober: dhr. Raoul Boone, Tijm en Lavendel
9 oktober: mevr. Martine Roels, Munt en Mirte
11 oktober: mevr. Simonne Van den Branden, Koriander en
Marjolein
12 oktober: dhr. Victor Vanden Driessche, Munt en Mirte
13 oktober: mevr. Marthe Desmecht, Munte en Mirte
18 oktober: mevr. Jeanne De Raes, Munt en Mirte
20 oktober: mevr. Rita Mehauden, Munt en Mirte
21 oktober: mevr. Maria Van Damme, Koriander en Marjolein
25 oktober: dhr. Herman De Schryver, Munt en Mirte
26 oktober: mevr. Anna Linthoudt, Koriander en Marjolein
31 oktober: mevr. Paula De Troch, Munt en Mirte

Residentie Rafaël

1 september: mevr. Elise Rivez, Hop en Mout
4 september: dhr. Rene Baten, Klaver en Oleander
7 september: Denis Vanassche, Linde en Maretak
9 september: mevr. Hedwig Van den Broeck, ’t Poortje
9 september: mevr. Maria Monsieur, Linde en Maretak
15 september: mevr. Leontina De Luyck, Linde en Maretak
17 september: mevr. Emma Van der Elst, Dille en Kamille
20 september: mevr. Celine De Schrijver, Klaver en Oleander
26 september: mevr.Jeannine Van Londersele, Dille en Kamille
2 oktober: mevr. Rosalie Breynaert, Linde en Maretak
17 oktober: mevr. Simonne Van Daele, Linde en Maretak
21 oktober: mevr. Francine Ghysels, Hop en Mout
22 oktober: mevr. Laura Van Nuffel, Dille en Kamille
31 oktober: mevr. Emma Van belle, Hop en Mout

Van harte welkom

Residentie Sara

Linde en Maretak:

Mevr. Rosa Guldemont, afkomstig van Denderleeuw

Hop en Mout:

Mevr. Rachel Van den Hel, afkomstig van Ninove

Klaver en Oleander:

Dhr. André Decock, afkomstig van Liedekerke

Koriander en Marjolein:

Mevr. Suzanne Penne, afkomstig van Denderhoutem
Mevr. Theresia Laurent, afkomstig van Roosdaal
Dhr. Frans De Schryver, afkomstig van Liedekerke
Mevr. Mariette Somers, afkomstig van Liedekerke

Residentie Rafaël
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Voor altijd bij de HeerResidentie Rafaël

Residentie Sara

Dille en Kamille:

Op 14 juli overleed op 88-jarige leeftijd mevr. Julia Heymans

Linde en Maretak:

Op 23 juni overleed op 87-jarige leeftijd mevr. Louisa De Weghe
Op 20 juni overleed op 92-jarige leeftijd mevr. Alice Appelmans
Op 19 juli overleed op 85-jarige leeftijd dhr. Jan Van Vaerenbergh

Hop en Mout:

Op 16 juni overleed op 83-jarige leeftijd dhr. Rene Verlie
Op 8 juli overleed op 85-jarige leeftijd mevr. Denise Fieremans
Op 23 juli overleed op 85-jarige leeftijd mevr. Ghislaine Van Pottelbergh

Klaver en Oleander:

Op 13 juli overleed op 69-jarige leeftijd dhr. Arthur van Londerseele
Op 26 juli overleed op 96-jarige leeftijd dhr. André Couck

Munt en Mirte:

Op 20 juli overleed op 92-jarige leeftijd mevr. Odile Matthys

Koriander en Marjolein:

Op 29 mei overleed op 97-jarige leeftijd mevr. Arlette Guedj
Op 29 mei overleed op 89-jarige leeftijd mevr. Delphine Van den Brande
Op 6 juni overleed op 83-jarige leeftijd dhr. Guillaume Cautaerts
Op 23 juni overleed op 78-jarige leeftijd mevr. Marijke Huls
Op 17 juli overleed op 89-jarige leeftijd mevr. Denise Wynant

Tot ons groot verdriet delen wij u mee dat ons

geliefde geitje Rocco helaas overleden is.

Wij zullen hem nooit vergeten.
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Kwaliteit in onze zorg

De bijzondere geschiedenis van vaccins!

We zijn begin augustus. Wellicht vinden jullie het te vroeg
om nu al te spreken over de herfstbooster en het griepvaccin
? Toch neem ik jullie graag even mee in de bijzondere
geschiedenis van vaccins.

Als we even teruggaan in de tijd, dan zien we dat vaccinaties
een lange, rijke en bijzondere historiek hebben.

Denk maar aan het eerste vaccin, dat er kwam in 1796.
Vanaf die tijd hebben wetenschappers, miljoenen levens
helpen beschermen! Levens van troepen in de Amerikaanse
burgeroorlog tot die van kinderen over de hele wereld.

Zes historische feiten op een rij:

1. MELKMEISJES kregen geen pokken

De grote ontdekker van het “vaccineren” was de Britse arts
Edward Jenner die in 1796 opmerkte dat melkmeisjes die
besmet waren geweest met koepokken geen pokken kregen.
Door te gaan experimenteren, ontdekte hij dat ook een
opzettelijke besmetting met koepokken mensen
bescherming gaf tegen de mensenpokken.

2. PASTEUR en de vondst van bacteriën

Tot 1877 had niemand gehoord wat bacteriën precies waren.
Het was Louis Pasteur die met de ziektekiementheorie
kwam. In de theorie van Pasteur stond dat ziekten worden
verspreid door micro-organismen die te klein zijn om te zien
met het menselijk oog.

In 1881 hield Pasteur een publieke demonstratie waarbij hij
24 schapen, een geit en zes koeien inentte tegen de
buitengewoon vervelende Anthrax-bacterie. Hij liet een
andere groep dieren ongemoeid. Weken later stelde hij alle
dieren bloot aan besmetting met de Anthrax-bacterie. Toen
het publiek een paar dagen later weer bij elkaar kwam, bleek
dat alle dieren die niet waren ingeënt, waren gestorven. Met
de andere dieren was niets aan de hand.

Vijf jaar later had Pasteur ook een vaccin tegen rabiës
(hondsdolheid) ontwikkeld.

3. Eerste nobelprijs voor de geneeskunde

Hippocrates beschreef difterie, een bacteriële ziekte aan de
luchtwegen die voor ademhalings- en slikproblemen zorgt, al
in het jaar 400 voor Christus.
Maar het was pas in de 19e eeuw dat er een antitoxine - een
tegengif én tevens een voorloper van vaccins - tegen difterie
werd ontwikkeld. Ontdekker Emil von Behring werd er in
1901 voor geëerd met de eerste Nobelprijs voor Psychologie
en Geneeskunde.

4. Van Roosevelt tot poliovaccin

In 1952, zorgde een polio-epidemie in Amerika voor meer
dan 57.000 slachtoffers. Dit was slechts zeven jaar nadat de
meest beroemde poliopatiënt, president Franklin Delano
Roosevelt overleed.

Drie jaar later lukte het dokter Jonas Salk om een vaccin te
maken met behulp van dood virusmateriaal. Tegelijkertijd
lukte het dokter Albert Sabin ook om een vaccin te maken
op basis van levend, maar verzwakt virusmateriaal.

Door deze vaccins samen te gebruiken lukte het in 1994 om
de hele westerse wereld poliovrij te maken.
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Kwaliteit in onze zorg

5. Pfizer en de strijd tegen mazelen

In 1963 introduceerde Pfizer een vaccin tegen mazelen om
daarmee de strijd aan te gaan tegen de zeer besmettelijke
kinderziekte mazelen.

Drie jaar later werd in Amerika een nationale
bevolkingscampagne gestart met als doel om de mazelen uit
te roeien. In twee jaar tijd was het aantal ziektegevallen met
meer dan 90 procent gedaald.

In Nederland wordt er sinds 1976 gevaccineerd tegen
mazelen. Het vaccin zit in een combinatievaccin met bof en
rode hond. Alhoewel het goed helpt te beschermen, ontstaat
grofweg elke twaalf jaar nog een mazelenepidemie in
Nederland onder kinderen wiens ouders vanwege geloof of
levensovertuiging tegen inenten zijn.

6. De vaccins van Hilleman

Hij wordt beschouwd als de ongekroonde koning van de
vaccins: dokter Maurice Hilleman.

Hilleman ontwikkelde in 1963 een vaccin tegen bof, in 1968
tegen mazelen en in 1969 tegen rodehond. Hij combineerde
ze in 1971 tot één combinatievaccin waarmee wereldwijd
miljoenen levens werden gered.

In totaal ontwikkelde hij tijdens zijn leven maar liefst veertig
vaccins.

Zowel Covid-19, als influenza (Griep) zijn zeer besmettelijke
ziekten die worden veroorzaakt door een virus. Het is van
groot belang je goed te laten vaccineren, niet alleen voor
jezelf maar ook voor de personen in je omgeving.

De enige manier om je tegen COVID-19 en GRIEP te
beschermen, is het vooraf toedienen van een vaccin.

10 redenen waarom je je best laat vaccineren:

# 1 – Vaccinatie houdt je gezond

# 2 – Vaccinatie redt levens

# 3 – Vaccinatie beschermt je geliefden

# 4 – Vaccins zijn veilig en zeer effectief

# 5 – Vaccins zijn gratis

# 6 – Vaccineerbare infectieziekten zijn nog niet uitgeroeid

# 7 – Je reist graag en vaak

# 8 – Vaccinatie bespaart je tijd en geld

# 9 – Vaccinatie geeft gemoedsrust

# 10 – Vaccinatie beschermt volgende generaties
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Afspraken i.v.m. familiefeestjes

Via deze nota wil ik de families informeren over de geactualiseerde afspraken. Er werd daarbij met volgende argumentatie
rekening gehouden:

• We willen de verbondenheid tussen bewoner en familie versterken door gebruiken/rituelen en feestjes verder te
zetten. De mogelijkheden worden gratis aangeboden.

• We willen het leven en wonen faciliteren door feesten kleinschalig te organiseren op niveau van de leefgroepen. We
stappen dus af van deze feestjes op afdelingsniveau te organiseren.

• Anderzijds willen we ervoor zorgen dat de feestjes haalbaar blijven binnen de huidige workload in de leefgroep.

Traktatie in de cafetaria.

• Feestjes in Residentie Rafaël kunnen in namiddag in zaal 3 van 14u 30’ tot 17 uur maar niet op maandag en wanneer
er al andere activiteiten gepland zijn in de cafetaria. Eventueel kan een wand geplaatst worden.

• Feestjes in Residentie Sara kunnen in namiddag van 14u 30’ tot 17 uur maar niet op maandag en wanneer er al
andere activiteiten gepland zijn in de cafetaria. Mobiele wanden kunnen meer privacy bieden.

Vooraf:
1. De groepsgrootte is beperkt tot de bewoner en 20-tal familieleden.
2. Er kan geen maaltijd, maar alleen een receptie/ koffietafel met taart aangeboden worden.
3. De mogelijkheid om voorafgaand een misviering te organiseren is bespreekbaar.
4. Drank en taart worden via de cafetaria aangekocht/besteld. Voor alle consumpties geldt de cafetariaprijs.
5. De familie:
• Familie kan 14 dagen vooraf een aanvraag richten tot de cafetariahostesses.
• De familie komt vooraf ter plekke om alles concreet af te spreken.
• De familie moet zelf instaan voor de organisatie, drukwerk en uitnodiging.
• De familie kan stoelen en tafels gebruiken.
• Porselein, bestekken en servetten worden op een afdienkar klaargezet.
• De familie dient zelf de tafels te dekken.

Tijdens:

1. Deze ruimte dient door de familie zelf klaargezet en nadien in orde achtergelaten te worden.
2. Er wordt afgediend en opgeruimd door de familie. Alles wordt op het bijgeleverde afdien karretje teruggeplaatst.

Nadien:

1. Alles dient dezelfde dag terug op zijn plaats gezet te worden en de ruimte dient proper achtergelaten te worden.
2. Daartoe vraagt de familie aan het cafetariateam om een onderhoudskar klaar te zetten.

Traktatie in de leefgroep zelf

Nb. Om een antwoord te bieden aan de vraag van families om voor hun 100-jarige of voor een diamanten jubileum in de
leefgroep een feestje met de familie te organiseren, biedt volgende formule een mogelijkheid. De beperkte mobiliteit van de
100-jarige maakt het immers zeer moeilijk om dit nog buiten de instelling te organiseren.

Deze regeling mag niet verward worden met volgende gewoontes:

• Vanuit St.-Raphaël worden in de leefgroepen maandelijks gezamenlijke verjaardagsfeestjes gehouden voor de jarigen
van de maand.

• Naar aanleiding van een 100-jarige of een diamanten jubileum wordt door de directie een receptie of een koffietafel
met taart aangeboden voor alle bewoners van de leefgroep. Familieleden (max. 10) van de jarige kunnen daarvan dan
ook meegenieten. Bij de optie koffie met taart kan de familie zelf nog een aperitief drankje meebrengen. Indien
gewenst kan het gemeentebestuur ontvangen worden.

Voor andere traktaties in de leefgroep spreek je best af met het afdelingshoofd. Zowel taart en aperitief dienen door de
familie meegebracht. Hier wordt het aantal familieleden beperkt tot 10.

Directie
Juni 2022

Iedere dag van het jaar (op enkele uitzonderingen na die vooraf
aangekondigd worden) kan familie van 14u30’ tot 17 uur in de cafetaria

samenkomen en consumpties gebruiken aan de geldende tarieven.
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I.v.m. deze advertentieruimte

kan u contact opnemen via

tel. 053 66 65 79 (Mevr. Heemers)
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Hoekje van de vrijwilliger

Achter de schermen

Vrijwilligers zijn een volkje apart. Het
werk dat ze doen is veelomvattend
zodat ik zou durven zeggen “de
vrijwilliger, het manusje-van-alles!”

De bezoekers zien ons, duizendpoten,
vooral aan het werk in de namiddag bij
een of andere activiteit met de
bewoners. Een gekend beeld is de
‘mini-karavaan’ waarin we ons door
gans de voorziening verplaatsen.
Buiten voor een wandeling of
verplaatsing naar het ‘Dommelhof’,
binnen voor een transfer naar de
cafetaria of de kapel. Leuk om zien, dit
bonte gezelschap van bewoners,
stappers en rolstoelers samen met de
vrijwilligers.

Maar ze doen zoveel meer! Zonder dat
ze opgemerkt worden, zijn ze overal
bezig… maaltijdbegeleiding,
woonkamerwerking, logistieke steun…

Omdat dit voor de meesten niet zo een
vertrouwd beeld is, laat ik jullie graag
kennismaken met één van onze
logistieke bezigheden.

Ik stel jullie voor: “bol.com” van Sint-
Rafaël.

Ja ja, de pakjesdienst draaide onlangs
weer op volle toeren: Pasen,
Moederdag, Vaderdag. Lieve mensen
het was toch fijn hé om een pakje te
krijgen?

Maar voor ons was het zeker zo leuk

om deze cadeautjes in te pakken.
Tijdens dit ontspannend werkje was er
veel getetter en gelach, alhoewel…

Voor het inpakken van de paaseitjes
moesten we onze schoolkennis van het
tellen nog eens opfrissen: 1,2,3… en
niet missen hé want in elk pakje
moesten evenveel eitjes! Dan de
vaardigheid met het strikje. Niet
makkelijk hoor want Evi had ons
voorzien van speciaal lint, bestaande
uit meerdere verschillende kleurrijke
draadjes en stroppen dat dit deed!
Maar geen nood voor alles een
specialist zodat de paaszakjes keurig
afgeleverd konden worden.

Op naar het volgende project. Het
inpakken van de geschenkjes voor
Moeder- en Vaderdag was van gans
andere aard. Hier moesten er echte
pakjes gemaakt worden. Amai zo véél…
De toren doosjes, de enorme rol bruin
inpakpapier, de bundeltjes raffia, het
zag er indrukwekkend uit in onze
‘atelier’.

Als een goed geolied team hadden wij
in onze plaatselijke “bol.com” vlug onze
draai gevonden. We werkten precies
aan de lopende band. Eerst de maat
nemen voor het inpakpapier en dan
snijden maar. In zo’n bedrijf moet er
economisch gewerkt worden, dat wist
ook onze snijdster dus geen verspilling.
Vervolgens stonden de inpakkers klaar
aan de band. Het pakje werd strak

omwikkeld door misschien wel een
tikkeltje stramme handen maar daar
kwam vlug verandering in; oefening
baart kunst hé. Zo ook voor het
aanbrengen van de versiering met de
raffia. Als afwerking moesten we er
natuurlijk nog een stikker opplakken
om de ontvangers proficiat te wensen.

Na deze afwerking moesten de véle
netjes ingepakte geschenkjes nog
gestapeld worden om op transport te
zetten naar de verschillende
woongemeenschappen.

Als dit gebeurd was en de kar geladen,
konden wij onze atelier met een grote
lach op ons gezicht afsluiten. Dit
hadden we toch maar weer mooi
gedaan! Onze opdrachtgever knikte ook
heel tevreden, wat het voortbestaan
van onze inpakdienst zeker ten goede
zal komen. Dus… zolang er cadeautjes
moeten gemaakt worden zal, tot onze
grote voldoening, onze firma kunnen
blijven voortbestaan!

Met een knipoogje wensen alle
medewerkers van “bol.com Sint Rafael”
jullie veel plezier met jullie pakjes!

Tot de volgende levering…

Anna, Gina, Marie-Claire, Josian,
Valentina en Roos
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Hoekje van de vrijwilliger

Weer moesten we iemand loslaten,
Anna Sonck, die een sterke band had
met de woongemeenschap
‘Herfstvreugde’.

Als er daar een nieuwe ergo begon,
ontpopte Anna zich als een
moederkloek. Haar rijke ervaring die ze
opgedaan had doorheen haar vele jaren
vrijwilligerswerk, stelde ze ten dienste
van hen. Zij konden steeds bij haar
terecht met vragen over de praktische
regelingen van de activiteiten.

Hiervan was de wafelenbak een goed
voorbeeld. Hoeveel deeg moest er
gemaakt worden? Wat moest er besteld
worden? Hoeveel bakijzers waren er
nodig?

Ik had het geluk om in haar
wafelbakkersteam te zitten. We waren
met drie: zijzelf, Godelieve† die we nog
geen jaar geleden verloren en ikzelf.
Anna had zelfs een naam voor ons:
“Die drei”. Zij was de aanvoerder van
ons team. Al lachend noemden
Godelieve en ik haar ‘onze chef’. Zij
controleerde vooral of het deeg en
crème fraîche zoet genoeg waren, ja dit
was duidelijk haar specialiteit. De
manier waarop ze proefde, getuigde
van haar vakmanschap. Ook bij het
bakken voerde zij de regie. Ik herinner
me nog goed dat Godelieve met een
knipoog tegen mij zei: “Het is nog wel
dat wij meegaand zijn hé” en hoe Anna

hiermee instemmend kon lachen.
Ook op de andere
woongemeenschappen was haar team
“Die drei” een welgeziene gast en werd
gewaardeerd om de lekkere wafels die
ze toverden. Vele bewoners zullen zich
nog herinneren hoe Anna hen steeds,
vol geestdrift, vroeg: “En zijn ze goed?”
en ja dat waren ze.
Anna had hiervan zoveel voldoening
dat ze, op bakdagen, vol enthousiasme
Sint-Rafaël binnenkwam voorzien van
haar tas met daarin haar persoonlijke
bakattributen… Ze had zelfs een
speciale tenue en schoenen om te
komen bakken.

Als er ‘mosselen’ op het programma
stonden, was zij er ook steevast bij.
Want ja, dit was nóg een specialiteit
van haar. Van het schoonmaken over
het aanstoven van de groenten tot het
koken, ze deed het vol overgave. Zeker
niet vergeten op te schudden hé… zo
waren ze perfect!
Wat kon ze genieten van de aanblik van
de smullende bewoners.

Niet alleen de bewoners waren
belangrijk voor haar. De goede
samenhang tussen haar mede-
vrijwilligers was waardevol.
Samenzijn en plezier maken, waren
haar ding. Zij was de trekker om in de
cafetaria nog iets te drinken na onze
evaluatievergadering. Zij beheerde de
lijst met onze gegevens en hierbij
waren de verjaardagen belangrijk want
de jarige mocht trakteren… Deze
babbels lijmden ons samen. We leerden
elkaar beter kennen, begrijpen en
waarderen; zo werden we vrienden.

Anna, een krachtige vrouw die van
mensen hield. Iemand met een
gezonde nieuwsgierigheid waar men
niet naast kon kijken. Trekkend en
soms duwend moedigde zij de
vrijwilligers aan om deel te nemen aan
de activiteiten.
Zij was een vrijwilligster van de ‘oude
garde’ waarvan we er al zoveel
moesten afgeven. Niet lang geleden zei
ze tegen mij: “Het is nog geen tijd, ik
mag nog niet naar ons Godelieve
(Segers)†gaan.”
We zullen ons Anna herinneren als een
erg moedige vrouw die nooit klaagde
en steeds bleef terugkomen na zovele
tegenslagen. Zij gaf nooit op … daarom
zijn we nu zo verslagen; zij leek immers
onoverwinnelijk.

Tot nu …
Deze laatste berg was te hoog. Al
begon ze nog hoopvol omhoog te
klauteren, haar eerdere uitputtende
beklimmingen hadden haar ingehaald.
Maar één ding is zeker: al bereikte ze
de top niet, ze is niet van de berg
gevallen. Ze is gewoon stil gevallen
zonder op te geven.

Bedankt Anna,

doe de groeten aan ons Godelieve en
alle vrijwilligers die je daar tegenkomt.

Roos

Dan toch niet onoverwinnelijk
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Een vakantiejob in het WZC Sint-Rafaël

Mijn naam is Jolien Michiels, ik ben geboren in het jaar 2000
en al sinds mijn 16de werk ik in het WZC Sint-Rafaël als
jobstudent. Aangezien ik in Liedekerke woon, is dit voor mij
dus heel dicht bij de deur. Ik heb het altijd al leuk gevonden
om te zien wat er leeft bij oudere mensen en hoe zij steeds
zoveel geluk kunnen halen uit zo’n kleine dingen. Volgend

jaar studeer ik af als pedagoog aan de Universiteit van Gent,
waardoor het dan wellicht mijn laatste zomer als jobstudent
zal zijn.

Tijdens de zomermaanden maak ik me ieder jaar opnieuw
dus heel graag enkele weken vrij om vakantiewerk te doen in
het rusthuis. De eerste jaren deed ik dit vooral in het
onderhoud op de verschillende woongemeenschappen. Het
warme contact met de bewoners van toen, ben ik nog steeds
niet vergeten! Dat was dan ook de reden dat ik ieder jaar
opnieuw terug wou komen. Ik vroeg me toen ook vaak af
hoe het met de bewoners zou zijn waar ik het jaar voordien
gekuist had en keek er dan ook naar uit om te zien of ze me
nog zouden kennen. In 2019 ben ik dan op de administratie
beland, eerst in Residentie Rafaël, nadien in Residentie Sara.
Dit was natuurlijk iets helemaal anders dan het onderhoud
omdat er wat minder contact is met de bewoners zelf, maar
veel meer met bezoekers, familieleden en andere
medewerkers. Hierbij moet ik vooral telefoons
beantwoorden, maar ook helpen bij de facturatie en de
administratie bij een nieuwe opname in orde brengen,
behoren tot mijn takenpakket. Ook dit administratieve werk
doe ik heel graag waardoor ik ook dit jaar nog steeds enkele
weken in de zomer achter het onthaal van Residentie Sara
terug te vinden ben! Het is ondertussen dus al mijn 6de jaar
dat ik tijdens de zomermaanden in WZC Sint-Rafaël aan het
werk ben. En ik moet zeggen, ik vind het ieder jaar net dat
tikkeltje leuker worden! Soms zijn er zelfs al enkele
medewerkers en bewoners die me herkennen en dit, in
combinatie met het steeds meer onder de knie krijgen van
de taken die ik moet doen, geven mij steeds de wil om ieder
jaar terug te komen. Dus laat ons zeggen, hopelijk tot
volgend jaar!

Jolien

Hallo, ik ben Lien De Leeuw en ik ben 20 jaar.
Ik heb net mijn eerste jaar in de opleiding verpleegkunde
afgelegd.
Ik koos voor verpleegkunde omdat ik de mensen in hun
moeilijke en kwetsbare momenten wou ondersteunen en
helpen.
Iets betekenen voor mensen is iets heel belangrijk voor mij
en ik kan dit in de zorg waarmaken.
Tijdens mijn studentenjob hier in het rusthuis, komt dit ook
voor. De dankbaarheid die je van bewoners krijgt, is het

harde werk waard.
Mijn taken in het rusthuis zijn heel variërend. Ik voer de
meeste ochtenden de ochtendzorgen uit voor enkele
bewoners, zodat ze mooi voor de dag kunnen komen. Dit kan
soms ook afgewisseld worden met een keukendienst.
Hierbij zorg ik voor het ontbijt van de bewoners. 's Middags
worden de maaltijden uitgedeeld en helpen we de bewoners
wanneer nodig. Nadien zijn er nog enkele zorgen die worden
uitgevoerd. Ook kan het tasje koffie van de bewoners niet
ontbreken.
Het is leuk om te weten dat elke dag anders is.
Wat ik als een van mijn hoogtepunten heb ervaren is de
verbetering die ik bij mezelf merk. Ik leer elke dag nog bij
van de bewoners en van de collega's die mij telkens
ondersteunen. Ik groei hier elke dag op verschillende vlakken
waardoor het nog leuker is om hier te mogen werken.
Ik ben in residentie Sara terechtgekomen dankzij een van
mijn stages tijdens mijn opleiding verpleegkunde. Ik mocht
hier een maand op stage komen en ben hier sindsdien niet
weggegaan. Ik word hier in een heel aangenaam team
opgevangen, we lachen samen en babbelen maar ook op
moeilijkere momenten staat iedereen telkens voor iedereen
klaar.

Ik kan mij geen leukere collega's wensen voor mijn
vakantiejob. Wie weet kan ik ze later collega's noemen en
niet enkel voor mijn vakantiejob.

Lien
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Een vakantiejob in het WZC Sint-Rafaël
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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
voor het nalezen en verbeteren van teksten?

Vacatures voor vrijwilligers

Versterking gezocht op de redactieraad voor het aanleveren van inhoud

Beste familie, bezoeker, lezer, ...

Tweemaandelijks stellen we een huiskrantje samen voor de
bewoners, maar ook voor jullie. Alle woongemeenschappen dragen
hier hun deeltje bij. Jullie kunnen er lezen hoe het leven op beide
sites is.
Om alle ingeleverde teksten en foto’s tot een mooi geheel te
knutselen, is er wel wat creativiteit nodig. Daarvoor hebben we een
redactieraad die maandelijks bijeenkomt. Enkele vrijwilligers zetten
zich mee in voor de krant 'Samen Thuis'. Wij zijn voor de redactieraad
op zoek naar een vrijwilliger die de redactie kan komen versterken.

We zoeken iemand die volgende items kan aanbrengen:

· puzzels: woordzoeker, rebus, ...
· Inkleurplaat
· Humor : tekst + illustraties
· Extra verhalen + illustraties
· Opvulling: korte tekstjes, gedicht, spreuken + illustraties

Heb je interesse?

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
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Over onze medewerkers

Van harte proficiat!

Op 26 juli overleed Mevr. Anna Mollaert, schoonmoeder van
Kristine Dekrick, collega opnamedienst.

Van harte proficiat aan de ouders en grootouders!

Residentie Rafaël

Onze deelneming

Residentie Sara

Onze oprechte deelneming

Op 28 juni werd George geboren, kleinzoontje van Lieve
Coppens, personeelslid van de servicedienst

Verpleegkundigen gezocht

Kent u verpleegkundigen in uw nabije omgeving op zoek naar
een uitdaging in een dynamisch woonzorgcentrum?
Aarzel niet en breng hen in contact met onze organisatie.
Voor versterking van onze verpleegkundige teams zijn we
immers steeds op zoek naar verpleegkundigen.

WIE?

Verpleegkundigen met een hart voor zorgbehoevende ouderen

WAAR?

Beide residenties

HOE?

- Via tel: 053/66 65 79
- Via mail: heemersv@strafael.zkj.be

Vacature voor verpleegkundigen

Residentie Sara

Op 13 juni werd Nyo geboren, zoontje van collega’s Bjorn
Franck Koriander en Marjolein en Ina Schouppe
Herfstvreugde.

Op 15 juni werd Phill geboren, zoontje van Jolien
Berghman collega Munt en Mirte.
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Technische dienst

Schaduwzeilen in Residentie Rafaël en

Residentie Sara

Het is je waarschijnlijk al een tijdje
opgevallen. Het Dommelhof in Residentie
Rafaël beschikt over 2 schaduwzeilen in
de belevingstuin. In Residentie Sara zijn
deze zeilen achteraan “de grote weide”
voorzien.
Met een overspanning van 10 meter lang
en 5 meter breed is het genieten geblazen
en kan je, na een kleine wandeling, ten
volle genieten van de rust en de schaduw.
Het zeil vormt een hitteschild op een
zodanige wijze dat onder het gehele
overdekte gebied een koele schaduw
ontstaat. Hierdoor vermijden we een hitte-
kap-effect.
Tegen volgende zomer wordt het geheel in
Residentie Sara onder de zeilen nog verder
aangekleed.
In het Dommelhof is deze aankleding
reeds voorzien door de nabijheid van onze
chalet.
Na gedane arbeid is het goed rusten …..

Marc
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Pastorale dienst

NIEUWS OVER ONZE MEDEWERKERS

Het mysterie van het zesde tientje

Wekelijks biddenmensen een rozenhoedje, sommige
zelfs dagelijks.
De maand oktober staat algemeen bekend als
rozenkransmaand. Een rozenkrans bestaat uit 6 grote
kralen en 53 kleine kralen.
Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven,
het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.
Het gebedssnoer omvat dus telkens 5 mysteries met
telkens een tientje, waarbij we het Weesgegroet biddend
herhalen. 5 tientjes…

Maar wat als we nu zouden zeggen dat wij in Residentie
Rafaël een paternoster hebben met 6 tientjes? Een
oplettend familielid merkte het zesde tientje op aan de
Lourdesgrot van Residentie Rafaël.
Zou het ooit al iemand anders zijn opgevallen of is hij
de eerste die dit opmerkt?

Het mysterie van het zesde tientje…

Welk mysterie zou dit dan wel zijn?

Ik zou zeggen, ga zelf eens een kijkje nemen
aan de Mariagrot in Residentie Rafaël en laat
het mysterie tot jou komen.
Ben je niet vertrouwd met het rozenkrans te
bidden? Hier vind je alvast een leidraad hoe
je de rozenkrans bidt. Er wordt aangeraden
de rozenkrans op een rustige plek te bidden,
zodat je niet gestoord wordt en je kunt
concentreren op de gebeden en de Mysteries.
Toch zijn er ook mensen die een rozenkrans
in hun zak houden om te bidden tijdens het
wandelen, in de bus, of terwijl ze ergens
moeten wachten. Doe wat voor jou het beste
voelt.

Groeten,

Jens

Bron: https://geloofsieraad.nl/
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Even terugblikken
Residentie Rafaël
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Residentie RafaëlSportweek
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Residentie Rafaël

VARIA
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Residentie Rafaël
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Residentie Rafaël
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Afkoeling..
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Bedevaart
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Residentie Rafaël

VARIA

BBQ
Hemelhuize
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Residentie Sara

VARIA

Sportweek
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Residentie Sara
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Residentie Sara
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Residentie Sara
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Residentie Sara

Spelnamiddag
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Bedevaart Residentie Sara
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Contactkoor
Residentie Sara
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Residentie Sara
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Poëziehoekje

VARIA

Grafieken

Ruitjespapier met assen x en ij,
waar telkens lijnen door een snijpunt gaan;
andere zijn q hokjes daarvandaan
maar staan in de formule toch erbij.

ij=px+q. De leraar zei
en schreef het op als ging het hem niet aan;
soms voelde ik mij erin en dacht: zou hij
nu zelf het fijne van de zaak verstaan?

Cirkels, ellipsen, para- hyperbolen:
kwadraten maakten onbekenden rond,--
ruitjespapier kon een heelal bevatten.

Geluk hield zich bedrieglijk verscholen
doordat ik tussen fouten en inktspatten
geen snijpunt ooit als oorsprong vond.

Gerard Reve (1923-2006)

Herfst

Herfst houdt van pronken
met kleuren wonderschoon,
in zonnestralen
goud beladen.

Genadig is de boomgaard
overvloedig was het fruit,
en wintergroenten
nog op 't veld.

...hoor die dwaze merel
die dankbaar
een laatste liedje fluit.

ria39

Oktober

Teeder en jong, als werd het voorjaar
maar lichter nog, want zonder vruchtbegin,
met dunne mist tusschen de gele blaren
zet stil het herfstgetijde in.
Ik voel alleen, dat ik bemin,
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,
eind of begin? Iets zo vertrouwds
en zo van alle strijd ontheven —
niet als een einde van het leven,
maar als de lente van de dood.
De kruinen ijl, de stammen bloot
en dit door stilte en mist omgeven.

M. Vasalis (1909-1998)

uit: De vogel Phoenix (1947)
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't Kapelleke

Meer dan vijftig jaar geleden,
even na 't oorlogsgeweld,
werd de rozenkrans gebeden
aan 't kapelleke in 't veld.

Onderweg plukten ze bloemen,
aan het koren, in de wei,
om Maria's naam te roemen
kinderharten, o zo blij.

Onze Vaders, Wees Gegroetjes,
jongens met de klompen aan,
meisjes op de blote voetjes
liepen meestal heel vooraan.

Kaarsjes werden aangestoken
lichtjes dansten op de muur,
de oktobermaand was aangebroken,
kinderogen vol met vuur.

Op het bankje zaten kleintjes
starend naar 't Mariabeeld,
moeders, buren en begijntjes
baden voor een goede teelt.

Na 't gebed, allen te samen
in de valavond naar huis,
over karrensporen kwamen
moeders, kinderen weer thuis.

Wordt er nu nog steeds geleden,
is er nog oorlogsgeweld?
Wordt er nu ook nog gebeden,
aan 't kapelleke in 't veld?

Nu het kouder wordt

Nu het kouder wordt
en het licht verzwakt,
bidden wij
dat wij warmte geven
en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
het licht van vriendschap en liefde
waarin wij elkaar herkennen.

Nu de avonden langer worden,
bidden wij
dat wij de tijd gebruiken
om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God.

Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.

God, tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte
en verblijd ons
met uw vriendelijk licht,
Jezus, onze Heer.

Frans Cromphout
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Kleurplaat
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PUZZELEN

Woordzoeker

Kan jij deze rebus oplossen?

(De liefste van de hele wereld) (Honing)

Volg de lijn en zet van iedere afbeelding de eerste letter
in een volgend vakje.
Welk woord komt er te staan?

Geef de oplossing van de woordzoeker door aan de
ergotherapeut van uw afdeling.
De gelukkige winnaar wordt beloond met een ijscoupe.



48

VARIA

Humor

Een vrouw komt een kledingwinkel
binnen en vraagt: “Mag ik die rode jurk
in de etalage passen?”
“Natuurlijk mevrouw, maar we hebben
ook paskamers hoor.”

Een man zegt tegen zijn vrouw: “Schat, laten we
er eens een mooi weekend van maken.”
“Wat een leuk idee!”, antwoordt zij.
Waarop de man zegt: “Prima, dan zien we elkaar
maandag weer!”

Er komt een man bij een garage en zegt: “Ik
wil graag twee ruitenwissers voor m’n Lada.”
Waarop de garagehouder zegt: “Oké, dat lijkt
me een prima deal.”

Gebraden duiven vliegen niemand in de mond.
Betekenis: Iemand die luxe wil, zal daarvoor moeten werken.

Jan zegt: “Altijd als ik op reis ga, doe ik de nacht ervoor
geen oog dicht…”
Waarop zijn vriend zegt: “Waarom ga je dan niet gewoon
een dagje eerder?”

Ben je in de kerk geboren ofzo?
Betekenis: Je hebt de deur laten open staan.

Zij draagt duidelijk thuis de broek.
Betekenis: Zij bepaalt, heeft het voor het zeggen.

Spreekwoorden
en gezegden...

Hij praat met een aardappel in de mond.
Betekenis: Hij praat overdreven netjes.

Vanachteren een koe in de kont kijken.
Betekenis: Achteraf is het makkelijk praten.

Piet gaat op een dag naar de vader van zijn vriendin
om hem de hand van zijn dochter te vragen.
“Ik dacht het niet!”, zegt de vader nors. “Ik wil niet
hebben dat mijn dochter haar leven verknoeit bij zo’n
lapzwans!”
Waarop Jan antwoordt: “Precies meneer, dat wil ik
ook niet. Daarom kom ik nu juist haar hand vragen!”
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Alles komt terug

Alles komt terug: Zeg eens
vriendelijk “goedendag”

Er zijn nog zekerheden in het leven.
Begin september start er telkens een
nieuw schooljaar. Al dan niet vol
enthousiasme gaat onze jeugd
opnieuw met volle rugzak ( de
boekentassen uit onze schooljaren zijn
volledig uit het straatbeeld verdwenen)
naar de klas. Opvoeding, vorming en
onderwijs blijven heel belangrijk in het
groeien naar een gelukkige
volwassenheid. Recent is tijdens de
Covidperiode, waarbij iedereen in “zijn
kot” moest blijven, nog gebleken hoe
sterk het schoolgebeuren gemist werd
bij de kinderen. Het opgelegde
afstandsonderwijs bracht geen soelaas
bij het gemis van sociale contacten
met vrienden en vriendinnen of het
ontbreken van een groepsgebeuren in
klasverband. Niet voor niets werd het
algemeen secundair onderwijs, vroeger
en nu soms ook nog in de spreektaal,
humaniora genoemd. Humaniora
betekent in het Latijn “menselijker” : de
studie die iemand tot mens vormt. Men
sprak over menselijk maken,
beschaven, veredelen, humaniseren. Een
terminologie die nu niet meer wordt
gebruikt . Nochtans blijft de lijfspreuk
van de Jezuïeten nog altijd heel
waardevol “mieux est en vous” (et pour
les Flamands la mème
chose)….Sociale vaardigheden, goede
omgangsvormen en emotionele
intelligentie blijven noodzakelijk.

Enkele jaren geleden werd over gans
België een campagne gelanceerd onder
de naam van:

“zegmaargoeiendag”.

Deze actie wou in onze dagelijks
veranderende wereld van technologie,
een versneld levensritme, een gevoel
van onveiligheid en vervreemding een
vicieuze cirkel doorbreken. Hiertoe
werd een methode voorgesteld die
geen enkele moeite vergt en niks kost:
goeiendag zeggen. Elke dag “goeiendag
zeggen” tegen een onbekende, op
straat, op het werk, in de supermarkt,
onderweg, het maakt niet uit waar. Het
is zo eenvoudig en het kan zo veel
veranderen…
Meteen doet dit me denken aan de
“goeie daad van de dag” uit de al lang
vervlogen tijden toen ik nog in de
jeugdbeweging bij de Chiro was. Of aan
de actiepunten die we uitwerkten in de
bezinningsdagen of in de pastorale
werkgroep in dit huis en waarbij
maandelijks alle diensten en
nevendiensten betrokken waren.
Intussen is het door heel geleerde
mensen (in dikke boeken en met zware
theorieën en haast onverteerbare
woorden) al lang bewezen dat één
positieve daad per dag – het mag iets
heel kleins zijn – het geluksgevoel van
mensen aanzienlijk doet toenemen. Zo
is er een experiment beschreven
waarbij mensen zichzelf een week lang
de vraag moeten stellen: “Welke
positieve dingen heb ik vandaag
gedaan?” Het effect op het
geluksgevoel zou meteen merkbaar zijn
en werkt nog lang na. De mensen van
mijn generatie of iets ouder doet dit
wellicht denken aan één van de mooie
gedichten van Alice Nahon uit haar
“Avondliedekens”…als wij bij het slapen
gaan onze dag overlopen in ons
gewetensonderzoek.

Ik ben niet alleen om te zeggen dat een
hoofdknikje, een glimlach, een simpele
goeiendag te geven of te krijgen mij
altijd een fijn gevoel geeft. Ook in het
woon-zorgcentrum.
Daarentegen als ik met mijn hond Mira
ga wandelen worden mijn begroetingen
vaak beantwoord met een schichtige
blik, een vlug wegkijken, de traditionele
Doodse Stilte of een klassiek
onverstaanbaar gemompel.
Mira daarentegen kwispelt en blaft vol
enthousiasme naar iedereen.

Wellicht kunnen we ons allemaal wat
meer oefenen. Ik zocht alvast de
betekenis op van “goeie dag” in enkele
andere talen:

Hello – good day – in het Engels.
Salu – Bonne Journée – in het Frans
Guten dag – in het Duits
Gruss Gott – in Oostenrijk
Buenos Dia – in het Spaans
Buona Giornata – in het Italiaans
Kaly mera – in het Grieks
Dzien dobry – in het Pools
Bunà ziua – in het Roemeens
Dobar dan – in het Kroatisch
God dag – in het Zweeds
Iyi günler – in het Turks

Wedden dat het werkt?

Een hartelijke groet,

Francis
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Extra
Liedjes van toen voor mensen van nu

Les feuilles mortes - YYvves Montandes Montand 't Is weer voorbij die mooie zomer - GerarGerard Cod Coxx

Na-na-na naa na naa
Na na-na na-na naa na-naa
Na-na-na-na-na na-na na naa na
Na-na naa na na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-naa

Je hebt 'r maandenlang naar uitgekeken
De kouwe winter wou maar eerst niet om
Traag en langzaam kropen langs de weken
Maar eindelijk daar was 'ie toch de zon

De nachten kort, de dagen lang
De ochtend vol van vogelzang
'T Scherpe hoge zoemen van een mug
Dan denk je: "Ha, daar is-t-ie dan"
Dit wordt minstens een zomer van een eeuw
Maar lieve mensen, oh, wat gaat 't vlug

'T Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

De wereld was toen vol van licht en leven
Van haringgeur vermengd met zonnebrand
'N Parasol om 't felle licht te zeven
En in je kleren schuurde zacht 't zand
We speelden golf en jeu de boules
We zonden zalig in een stoel
We dreven met een vlot op de rivier
We werden wekenlang verwend
Maar ach, aan alles komt 'n end
Nu zit ik met m'n dia's in de regen hier

'T Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

(Na-na-na naa na naa......)

Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen
'K Heb 's nachts allang weer m'n pyjama an
Dan had je 's in juli moeten komen
Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand
En 's morgens vissen in de zon
En zwemmen zover als je kon
We voeren met 'n boot 'n end op zee
'T Is jammer dat 't over ging
'T Is allemaal herinnering
Daar doen we 't dan de hele winter maar weer
mee

'T Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

(Na-na-na naa na naa.....)

Oh, je voudais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n'ai pas oublié
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du Nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais

C'est une chanson qui nous ressemble
Toi tu m'aimais, et je t'aimais
Nous vivions tous les deux ensemble
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis

La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis
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Extra
Uit de oude doos
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Aankondigingen

Werkten mee:

Kathleen Asselman

Cindy D’hoe

Hadewych Daem

Lynn Deschuyteneer

Bjorn Franck

Kirsten Fernandez-Suarez

Greet Merlevede

Ina Schouppe

Evi Tortelboom

Karmen Van Den Houtte

Margot Van Espen

Kevin Van Poel

Jens Van Wesemael

Ans Vertommen

Kernredactie:

Marleen Bastaerts

marleenbastaerts@hotmail.com

Veerle Heemers

heemersv@strafael.zkj.be

Kathleen Meskens

guenleen@hotmail.com

Francis Pitteurs

francispitteurs@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:

Veerle Heemers

e-mail: heemersv@strafael.zkj.be

Bezoek Gerodent:

Begin september komt het tandartsenteam van het UZ Gent

op bezoek in beide residenties:

- Op 2 en 5 september in Residentie Sara

- Op 6 en 7 september in Residentie Rafaël.

Schrijf je zeker in voor een controle, want mondzorg is

belangrijk!

Denderwandeling:

Op 23 september organiseren we de laatste

Denderwandeling.

Er volgt nog een uitnodiging via de woongemeenschap.

Koffie- en theehuis:

In september kan je nog genieten van een bezoekje, maar

vanaf oktober sluit het koffie- en theehuis.

Feest van Sint-Rafaël:

29 september is het feest van Sint-Rafaël. We houden een
viering in beide residenties.
Beide vieringen worden gevolgd door een receptie in de

cafetaria.

- Op 29/9 in Residentie Rafaël

- Op 30/9 in Residentie Sara

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 mevr. Veerle Heemers

e-mail : heemersv@strafael.zkj.be


