
WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste lezer,

September…de dagen korten al eventjes…gelukkig hebben we een “Indian Summer”. Een Indian Summer is een droge rustige zonnige

periode die valt tussen september en november…Voor ons mag die alvast nog een tijdje duren.

In mijn vorige woordje sprak ik over de klimaatverandering…op TV zagen we hallucinante beelden van branden in de hele wereld, tot in

Siberië, een plaats waar we die niet dadelijk verwachten. We werden ook in ons eigen land en in de rest van Europa geconfronteerd met de

gevolgen. Er waren overstromingen met dramatische gevolgen, tientallen mensen zijn overleden, duizenden mensen zijn have en goed

kwijt. Daar word je toch wel stil van, dit is niet een “ver van mijn bed show”, maar iets dat heel dichtbij gebeurt. De golf van solidariteit die

daarop volgde was wel hartverwarmend. Ik dacht aan de titel van een boek dat ik onlangs las, “De meeste mensen deugen” van Rutger

Bregman.

Ondertussen is Corona ook nog altijd aanwezig op de voorgrond, beetje bij beetje leren we leven met dit “beestje”. We blijven nog op onze

hoede voor een mogelijke vierde golf. Voorzichtigheid blijft geboden, vooral voor onze kwetsbare bewoners. Met gezond verstand geraken

we al ver, goede handhygiëne, goede hoest-en nieshygiëne, een goede ventilatie en frisse lucht overal. Dit zijn dingen die ook voor het

Corona tijdperk al wenselijk waren. Jammer genoeg menen sommige politici dat ze zich moeten profileren door de controverse rond al dan

niet vaccineren op te kloppen en verdeeldheid te zaaien. Met een pragmatische houding, overleg en begrip en respect voor ieders

standpunt komt men meestal het verst. Er zijn ondertussen al een paar versoepelingen lopende. We hebben elkaar echter al zolang geen

hand meer gegeven, weinig of geen knuffels of zoenen gegeven…het is voor veel mensen toch nadenken wat ze daarmee zullen doen in de

toekomst. De jaren dat we de Japanse toeristen soms uitlachten als ze in Gent rondliepen met een mondmasker lijken reeds lang verleden

tijd.

In ons woonzorgcentrum viel terug van alles te beleven. In dit krantje kan u lezen over de Roemeense delegatie die op werkbezoek kwam

bij ons om meer te leren over “wonen met zorg”. Het was een verrijkend moment voor alle partijen.

Er werd een filmpje gemaakt over het leven en werken in Zonnehove. Een hele dag filmen om al het beeldmateriaal dan vast te leggen in

een filmpje van drie minuten. Er was zoveel te beleven dat we er toch bijna vijf minuten mochten van maken.

In verband met onze toekomstige nieuwbouw kan ik zeggen dat het eventjes stil was wegens de verlofperiode, maar vanaf eind september

nemen we de draad terug op. In ons krantje zullen we hierover regelmatig berichten.

Voor wie sportief is, of wie graag kijkt naar sport, of allebei, was het een zomer om duimen en vingers af te likken met alle gebruikelijke

evenementen, maar dit jaar de Olympische spelen er bovenop.

We wensen u allen veel leesgenot en kijkplezier, zo mogelijk buiten, om te genieten van de laatste zonne-vitamientjes.

Met warme groet,

Christa Van Hecke

WZC Zonnehove

3e kwartaal 2021
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De oude school naast het woonzorgcentrum
wordt gebruikt door de politie van Gent. De
politie traint er samen met hun honden. Ook
het examen werd afgelegd rondom het
domein van het woonzorgcentrum. De
trainingssessies waren een belevenis zowel
voor de bewoners als de collega’s.

Lang geleden was er geen sprake van het houden van een huisdier in het woonzorgcentrum, toen nog “rusthuis” genoemd.

De laatste 20 jaar hebben verschillende wetenschappelijke onderzoeken de positieve invloed van dieren bij ouderen aangetoond.

Ouderen die niet meer bewegen, die gespannen zijn, die onrustig zijn, gaan plots meer vertellen, bewegen en kalmer worden. De

aanwezigheid van een dier kan rustgevend werken en dat heeft een gunstige invloed op het hart en de bloeddruk. Dieren kunnen stress

verminderen en kunnen zorgen voor afleiding. Het verzorgen van een dier brengt regelmaat in het leven en kan zelfs depressies

voorkomen. Een hond kan bijvoorbeeld sociale contacten gemakkelijker maken.

Dit is uiteraard niet voor iedereen zo, er zijn ook ouderen die liever niet in de buurt van dieren komen.

We hebben al ervaringen met Stal Deyaert en willen nu een stapje verder gaan, ook omdat we zien hoe positief onze bewoners

bijvoorbeeld reageren op bezoekers of medewerkers die een hondje meebrengen. Daarom zullen we heel binnenkort de hond van een

medewerker betrekken in de animatie activiteiten. Haar naam is Deamon, het baasje is Julie Callens, ergotherapeut van afdeling 2.

Vooraf werd overlegd met onze medewerkers en de bewoners, ook familieleden zijn reeds ingelicht. Bewoners of familieleden die geen

contact met de hond willen zullen geen hinder ondervinden. We zorgen ervoor dat het steeds duidelijk is wie een bezoekje van de hond

wenst en wie niet.

Deamon krijgt momenteel een goede opleiding om voorbereid te zijn als zij naar het woonzorgcentrum komt. We zijn op 12 augustus

gestart, bewoners en medewerkers hebben Deamon heel goed ontvangen en waren heel blij met haar komst. Deamon zal aanwezig zijn

bij specifieke activiteiten op een veilige manier, steeds onder toezicht van Julie. We evalueren na één maand, of zo nodig vroeger.

Mogen we uw medewerking hierin vragen en aandacht te hebben voor onderstaande afspraken:

- Daemon zit in een bench in de vergaderzaal als Julie andere taken heeft.

- Daemon is niet aanwezig tijdens de maaltijden van de bewoners.

- Daemon mag geen snoepjes of voeding krijgen op eigen initiatief. Julie brengt voeding mee en bekijkt of bewoners die aan de hond

mogen geven onder toezicht.

- Daemon mag enkel door Julie uit de bench gehaald worden.

- Julie zal steeds begeleiden bij wandeling, activiteit.

- Op vlak van hygiëne zullen alle nodige maatregelen worden genomen.

We hopen om hier een mooi verhaal te schrijven, samen met jullie allen.

Met vriendelijke groet

Julie Callens

Ergotherapeut afdeling 2

Coördinator vrijwilligerswerking

WZC Zonnehove
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Erkenning en inspectie

Om een woonzorgcentrum in Vlaanderen te mogen uitbaten, moet het eerst een erkenning krijgen van Zorg en Gezondheid. Een

erkenning kan alleen als het woonzorgcentrum voldoet aan erkenningsnormen. Dat zijn minimale voorwaarden, bijvoorbeeld over

hoeveel personeel er minimaal moet zijn, hoe groot de kamer minstens moet zijn en wat er moet aanwezig zijn, hoe er overlegd moet

worden met de bewoners enz.

Inspectie

Om erkend te worden en te blijven, ondergaat een woonzorgcentrum regelmatig inspecties. Die worden uitgevoerd door de afdeling

Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Alle informatie, modelverslagen en de inspectieprocedures kunt u

raadplegen op de website van Zorginspectie.

Na de inspectie ontvangt het woonzorgcentrum een ontwerp van inspectieverslag en heeft het 2 weken de tijd hierop te reageren. Het

definitieve inspectieverslag (al dan niet aangepast na opmerkingen van het woonzorgcentrum) gaat naar Zorg en Gezondheid. Zij

beslissen of er gevolgen zijn voor het al dan niet toekennen van een verdere erkenning.

Kwaliteitsdecreet

De woonzorgcentra vallen onder het kwaliteitsdecreet van 2003. Dat decreet verplicht de gezondheidsvoorzieningen om aan zijn

gebruikers een verantwoorde hulp- en dienstverlening te geven en om het interne beleid dat dit veronderstelt, aan te tonen. De

voorzieningen moeten onder andere een kwaliteitshandboek en kwaliteitsjaarplanning opstellen, waarin ze aantonen hoe ze aan de

kwaliteitseisen gaan voldoen.

Kwaliteitsindicatoren

Woonzorgcentra moeten ook elk jaar verschillende onderdelen van hun dienstverlening meten en registreren. Dit zijn de zogenaamde

kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra. Ze meten onderdelen van de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld het aantal bewoners met

doorligwonden, het aantal bewoners met onbedoeld gewichtsverlies, het aantal valincidenten, de indicator vrijheidsbeperking, het aantal

problemen met medicijnen, zorg rond het levenseinde,… en onderdelen van de organisatie.

Bron: zorgkwaliteit.be

U de mogelijkheid geven tot inspraak in onze

dagelijkse werking vinden wij heel belangrijk. Dit

kan via allerlei kanalen gebeuren. U kan deelnemen

aan de gebruikersraad, u kan participeren aan

gespreksgroepen met het animatieteam, de

pastoraal werker, u kan langsgaan bij de

hoofdverpleegkundige, bij de directie,… en u kan

gebruik maken van de ideeën- of suggestiebus aan

het onthaal. U formuleert uw idee of suggestie voor

een aangename leef- en woonomgeving op papier

en deponeert deze in de bus. We voorzien u hiervan

een terugkoppeling op de gebruikersraad, deze

gaat 4 maal per jaar door en u ontvangt daarvoor

een uitnodiging.

Uw verblijf dient zo aangenaam mogelijk te zijn.

Wordt er, om gelijk welke reden, niet aan uw

verwachtingen voldaan? Laat het zo snel mogelijk

weten aan uw hoofdverpleegkundige, de

opnameverantwoordelijke of de directie. Deze

personen staan klaar om u te beluisteren en te

kijken wat in werking kan worden gesteld. U kan uw

mededeling, waardering, vraag, klacht of

agendapunt ook formuleren op een signaalkaart.

Deze kaarten hangen ter hoogte van het bureel van

de directeur. U vult deze kaart in en deponeert deze

in de signaalbus, die hangt ter hoogte van het

bureel van de directeur. U dient steeds uw naam en

de datum te vermelden, zodat wij u persoonlijk

feedback kunnen bezorgen.



4

VARIA

Rusthuis of bewegingshuis?

Sporten en bewegen helpt je om fit te blijven, ook op oudere leeftijd. Het helpt je een goede conditie te behouden en je lichamelijk

en mentaal fitter te voelen. Ook verlaagt het de kans op (chronische) ziektes. Vitaal ouder worden heeft bovendien als voordeel

dat je langer de activiteiten kunt blijven doen die je graag doet.

Bewegen geeft een goed gevoel

Sporten en bewegen geeft energie. Zowel letterlijk als figuurlijk. Je lichaam en brein actief gebruiken, geeft een voldaan gevoel.

Voor de meeste mensen geldt dat zij zich na het sporten veel beter voelen. Tijdens het bewegen wordt in de hersenen een stofje

aangemaakt: endorfine. Dit zorgt ervoor dat je meer ontspannen bent en een tevreden gevoel hebt.

Bewegen brengt je onder de mensen

Bewegen is zeker ook mogelijk in groepsverband. Hierbij combineer je de lichamelijke voordelen met het vergroten of

onderhouden van je sociale contacten. Voor velen geldt dat het in groepsverband sporten of bewegen bijdraagt aan het plezier dat

aan bewegen wordt beleefd. Bewegen in groepsverband maakt het bovendien makkelijker om bewegen vol te houden.

Ziektes voorkomen en te lijf gaan

Regelmatig bewegen is één van de goedkoopste en beste manieren om een betere gezondheid te krijgen en te houden.

Lichamelijke beweging is goed voor het hart, de bloedvaten en de longen en verkleint de kans op chronische ziekten, zoals hart- en

vaatziekten, diabetes type 2 en kanker.

Maar het kan ook een heilzame werking hebben op mensen die al last hebben van een chronische aandoening. Denk daarbij aan

hartziekten, suikerziekte, botontkalking, beroerte en depressie.

Bij mensen met artrose kan lichamelijke beweging zelfs de pijn verminderen. Bewegen met beleid is hier wel het advies: ken en

respecteer je grenzen.

Goed voor de hersenen

Ook de hersenen hebben baat bij regelmatige beweging. Bewegen is goed voor het geheugen, het concentratievermogen en de

verwerkingssnelheid van informatie. Er komt ook steeds meer bewijs dat bewegen het risico op het ontstaan van dementie

vermindert en het proces van Alzheimer vertraagt. Dat komt waarschijnlijk doordat beweging ervoor zorgt dat hart- en bloedvaten

in goede conditie blijven.

Langer zelfredzaam en zelfstandig

Wie wekelijks 2,5 uur (150 minuten) matig intensief beweegt, houdt zijn spieren en uithoudingsvermogen op peil. Bewegen zorgt

voor een betere kwaliteit van leven en betekent dat je langer kunt genieten van de dingen waar je je graag mee bezig houdt.

De voordelen van sporten en bewegen samengevat:

• Het verbetert het humeur en geeft energie.

• Het is goed voor de bloedcirculatie, ademhaling, spieren, gewrichten en botten.

• Het verbetert de loopsnelheid.

• Het stimuleert de stofwisseling en heeft een positieve invloed op het gewicht.

• Het verhoogt de weerstand en helpt om stress kwijt te raken.

• Het verbetert de balans, wat het risico op vallen verkleint.

• Het verkleint het risico op fracturen.

• Het hangt positief samen met gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

• Het is goed voor de mentale gezondheid en draagt bij aan onafhankelijkheid op latere leeftijd.

• Het lijkt de kans op fysieke en cognitieve beperkingen, waaronder dementie en Alzheimer, te verminderen.

Matig intensieve beweging bestaat uit activiteiten waarbij de hartslag omhoog gaat, maar tijdens welke het wel mogelijk blijft om

te praten. Denk bijvoorbeeld aan fietsen en zwemmen. Ook wandelen is een ideale vorm van beweging. Een hond, zoals de

prachtige Daemon van Julie Callens, is het ideale gezelschap tijdens dagelijkse wandelingen!

Dr. Delva

Coördinerend en Raadgevend arts.
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PASTORAAL NIEUWS

PASTORALE TERUGBLIK (juni t.e.m. augustus 2021)

Bewonersmissen

Sinds eind juni vieren we de wekelijkse bewonersmis met twee afdelingen samen – de ene week afdelingen 2 en 3, de andere week

afdelingen 1 en 4. We zijn dankbaar om de vrijwilligers en medewerkers die bewoners begeleiden naar en van de kapel, en om de pastoor

van Sint-Denijs, EH Gino Grenson, en onze aalmoezenier, EH Paul Buyle, die met toewijding en enthousiasme voorgaan!

Herdenkingsviering voor overleden bewoners (oktober 2019 – oktober 2020)

Normaal vindt er een jaarlijkse herdenkingsviering plaats in november, om de overleden bewoners, familieleden en vrijwilligers te

herdenken van het afgelopen jaar. Door de Corona-maatregelen mochten we echter in november 2020 niet samenkomen. Het was dus een

blije weerzien op dinsdag 29 juni. De aanwezigen werden in twee groepen verdeeld. Eén groep begon in de kapel, met een moment van

bezinning, stilstaan bij de namen, en gebed, en ging daarna na de cafetaria voor koffie en cake verzorgd door onze keuken. De tweede

groep begon in de cafetaria, en eindigde in de kapel. Het deed oprecht deugd om eindelijk onze overledenen samen te herdenken.

De herdenkingsviering voor bewoners die overleden tussen oktober 2020 en oktober 2021 vindt plaats op dinsdag 9 november om

14.30 uur in Zonnehove. Indien u vragen hebt, gelieve contact op te nemen met onze palliatief referent, Els De Schepper

(descheppere@zonnehove.zkj.be).

Mini-bedevaart naar onze Mariagrot

In juni en juli zijn we per afdeling op ‘mini-bedevaart’ geweest, van onze kapel tot de Mariagrot. Door slecht weer moesten enkele

bedevaarten uitgesteld worden, maar het is ons uiteindelijk wel gelukt! Ook daggasten van DVC De Maretak en flatbewoners van GAW De

Drie Linden hebben deelgenomen. Het gezellige samenzijn werd afgerond met een lekkere milkshake op de afdeling. Met veel dank aan de

keuken, en ook aan de vrijwilligers en animatoren!

Mariavieringen t.g.v. Onze Lieve Vrouw-tenhemelopneming

In de week na 15 augustus zijn we opnieuw naar onze Mariagrot vertrokken, deze keer voor een gebedsdienst aan de grot ter ere van Onze

Lieve Vrouw-tenhemelopneming.

Dankviering Gabrielle

Maandag 30 augustus was de laatste dag van Gabrielle als pastor in Zonnehove. Na 5 jaar verliet ze ons voor een woonzorgcentrum van

onze vzw Zorg-Saam ZKJ dat dichter bij haar woonstplaats ligt, nl. wzc St-Jozef in Wetteren. De geplande bewonersmis werd ook een

dankviering, voor de kansen en zegeningen van de laatste jaren. Zoals pastoor Gino zei: we zullen de mooie herinneringen koesteren en

nog veel denken aan elkaar en voor elkaar bidden. En als ze nog eens in de buurt is, zal Gabrielle nog met veel plezier binnenspringen!

Rakelings nabij
Week van de Spirituele Zorg: 11 t.e.m. 15 oktober

Elk jaar wordt tijdens de Week van de Spirituele Zorg, die plaatsvindt van 11 oktober tot 15 oktober, het belang van spirituele zorg voor

zorgvragers (bewoners, patiënten), naasten en zorgverleners toegelicht. Dit jaar is het thema ‘Rakelings nabij’. We hebben allemaal tijdens

Corona aan den lijve ondervonden hoe belangrijk fysieke aanraking is. Passende, steunende aanraking in de zorg is onmisbaar voor het

spiritueel en emotioneel welzijn van bewoners, zeker als woorden tekortschieten. Als mens worden we ook allemaal geraakt, en moeten we

leren omgaan met dit ‘geraakt zijn’ vanuit onze eigen krachtbronnen. Voor christenen is een belangrijk krachtbron ons geloof in een God die

ons nabij wil zijn.

Het volgende gedicht van Marinus van den Berg wordt vaak voorgelezen in Zonnehove bij de ziekenzalving van een stervende bewoner.

Maar eigenlijk past het altijd. Laten wij elkaar met zorg aanraken!

Gelukkig is de mens die tot het einde

handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.

De hand die met aandacht aankleedt.

De hand die met liefde kamt.

De hand die met tact aanraakt.

De hand die met hart troost.

Geen mens kan leven

zonder die hand,

die teder is,

die behoedt,

die beschermt,

die moed uitstraalt.

Tot het einde toe

verlangt de mens naar die hand,

totdat er die andere Hand is,

die alle wonden geneest,

die alle pijn heelt,

die alle tranen wist.

Tot die tijd

kunnen onze handen

een voorproef zijn van die handen,

en handen en voeten geven

aan de liefde die onmiskenbaar is.
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WOORDJE VAN DE PASTORALE DIENST

Beste bewoner, familielid, vrijwilliger, collega,

Elk jaar in november vindt er in Vlaanderen een Ouderenweek plaats (ook ‘Week van de Derde [en Vierde!] Leeftijd’ genoemd). In die week

staan ouderen centraal. De meeste mensen willen oud worden. Het is beter dan het alternatief: jong sterven. Maar terwijl het sommige

mensen lukt om een ‘schone oude dag’ te hebben, eens je in een service flat of woonzorgcentrum belandt, heb je zelf ondervonden dat

ouderdom ook gepaard gaat met moeilijkheden. Door jaarlijks een ouderenweek te vieren, willen we niet doen alsof senioren alleen

‘rozengeur en mannenschijn’ kennen. Tegelijkertijd is het ook niet alleen ‘kommer en kwel’. Zoals op elke leeftijd, zijn er goede kanten en

moeilijke kanten.

In 2021 loopt de Ouderenweek van 15 tot en 21 november. De Vlaamse Ouderenraad, het overlegplatform van verenigingen van en voor

ouderen en senioren, heeft dit jaar als thema het volgende gekozen: kopzorgen verdienen zorg. Daarmee willen ze meer aandacht voor

het psychisch welzijn van mensen boven de leeftijd van 65 jaar.

Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht heen gegaan. Alsof je er gewoon mee moet leren leven. Alsof het

normaal is dat ouderen zich over het algemeen minder voelen, en vaker te maken hebben met psychische problemen.

Hulp op maat is er amper. Al te vaak dragen ouderen hun zorgen daardoor alleen. Of ze nemen een pilletje om het leed te verzachten.

De boodschap van de Vlaamse Ouderenraad, en de Ouderenweek van 2021, is:

Kopzorgen Verdienen Zorg.

Op elke leeftijd.

Van een luisterend oor

tot psychologische hulp.

Wij hebben het geluk in Zonnehove dat er wél aandacht is voor psychische problemen. We kunnen beroep doen op een psychologe, die

gespecialiseerd is in ouderen. Normaal is er een pastor om een luisterend oor te bieden (gelieve te blijven bidden voor een nieuwe pastor

alstublieft!), en de pastoor van Sint-Denijs, EH Gino Grenson, of onze aalmoezenier, EH Paul Buyle, kunnen ook gevraagd worden. Bovendien

zijn er enkele vrijwilligers die op vraag bewoners kunnen bezoeken, en elke medewerker en vrijwilliger is alert voor het psychisch welzijn

van bewoners. Dus alstublieft: blijf niet alleen met je kopzorgen! Het vraagt moed om toe te geven ‘ik heb een probleem’, maar weet dat er

mensen zijn die je willen helpen, en die met je op zoek willen gaan naar gepaste hulp.

Ik eindig met een wens:

IK WENS JE …

dat God iedere dag

glimlachend op je neerkijkt…

en dat Hij daarbij geregeld zijn hoofd zal schudden,

mompelend in zijn baard: “Hoe ouder, hoe zotter”

dat het voornaamste dat je nalaat zal zijn:

een spoor van goedheid

dat je nog steeds met hart en ziel

plannen zal blijven maken voor de toekomst

dat je de groei en de bloei van je

achterkleinkinderen nog zal mogen beleven

dat je bij ieder feest in de bloemen

wordt gezet, want je hebt het verdiend

dat je nog heel lang plezier zal mogen

hebben van je wandelschoenen.

Van harte,

Gabrielle

Pastor wzc Zonnehove januari 2016 – augustus 2021
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Werkbezoek in WZC Zonnehove door Zusters uit Roemenië op 7/9/2021

Op dinsdag 7 september hadden we een Roemeense delegatie samen met de Artevelde

Hogeschool op bezoek om onze werking en vooral het “wonen met zorg” in de plaats van

“zorg met wonen” nader te leren kennen. De reden van hun bezoek is het feit dat ze in

Roemenië een klein WZC hebben opgericht en meer willen leren over de werking van een

WZC in België. Bovendien trekken dit najaar een 6 tal studenten op buitenlandse stage naar

het WZC in Roemenië.

De eerwaarde zusters behoren tot de

congregatie van missiezusters van de passie van

Jesus. Het woon- & zorgcentrum daar noemt

Casa de Batrani si bolnavi “Sf. Ioan Paul al II-ea.

De delegatie was een voormiddag bij ons

aanwezig. Ze kregen eerst een voorstelling en

uitleg door de directie, nadien werd een

rondgang in huis gedaan en gingen we op elke

afdeling langs. De zusters werden hartelijk

onthaald door onze bewoners, ook de zusters

waren aangedaan om onze bewoners te

ontmoeten. De zusters maakten kennis met onze

werking, het maaltijdgebeuren, onze visie, onze

projecten… Alles werd aan hen vertaald door een

tolk. We besloten de voormiddag met een

middagmaal, nadien vertrokken zij op weg naar een ander WZC, in Dendermonde.

De Arteveldehogeschool opleiding Verpleegkunde zet ondermeer hard in op de ouderenzorg

met allerlei initiatieven en zien daarbij de WZC als heel belangrijke partners.

#️voorouderen!

De heer Marcel De Mey, weduwnaar van mevrouw Marie

Pourquoi, geboren te Sint-Martens-Latem op 18 mei 1932,

overleden in Zonnehove op 11 juni 2021.

Mevrouw Florentina (Tina) Van den Eede, weduwe van de heer

Roland De Mey, geboren te Oostakker op 15 juni 1931, overleden

in Zonnehove op 12 juni 2021.

Mevrouw Ernestine Verheylezoon, weduwe van, de heer Jean-

Marc Sierens geboren te Gent op 7 maart 1921, overleden in

Zonnehove op 15 juni 2021.

Mevrouw Suzanna Kint, weduwe van de heer Hubert De Vos,

geboren in De Pinte op 9 juli 1941, overleden in Gent op 16 juni

2021.

Mevrouw Sonia Aelterman, ongehuwd, geboren te Gent op 20

april 1958, overleden in Gent op 20 juni 2021.

Mevrouw Mariette Maes, weduwe van de heer Ghislain Notte,

geboren te Berchem op 12 januari 1931, overleden in Zonnehove

op 8 juli 2021.

De heer Octaaf (Achiel) De Bock, weduwnaar van mevrouw

Yvonne Van Hoecke, geboren te Nazareth op 7 april 1920,

overleden in Zonnehove op 17 juli 2021.

Mevrouw Esther Delbaere-Callens, weduwe van de heer Antoon

Delbaere, geboren te Gent op 30 maart 1929, overleden in

Zonnehove op 21 juli 2021.

De heer Roger De Buck, ongehuwd, geboren te Gent op 31

december 1938, gestorven te Gent op 29 juli 2021.

Mevrouw Elsa Vereecke, weduwe van de heer Claerhout, geboren

op 7 april 1928 te Sint-Denijs-Westrem, gestorven in Zonnehove op

11 augustus 2021.

De heer Cyriel Sanders, weduwnaar van mevrouw Godelieve

Bonte, geboren te Zevekote op 19 maart 1933, overleden in

Zonnehove op 14 augustus 2021.

Mevrouw Lea De Coninck, weduwe van de heer André De Bruyne,

geboren op 19 december 1932 te Gent, overleden in Zonnehove op

20 augustus 2021.

De heer Paul De Smet, weduwnaar van mevrouw Regina Goosens,

geboren op 28 maart 1936 te Baaigem, overleden in Zonnehove op

26 augustus 2021.

Mevrouw Martha Van Gestelen, weduwe van de heer Omer Van

Hullebusch, geboren op 23 oktober 1927 te Burcht, overleden in

Zonnehove op 11 september 2021.

Mevrouw Janine Devos, weduwe van de heer Paul De Lentdecker,

geboren op 14 februari 1928 te Gent, overleden in Zonnehove op

13 september 2021.

De heer Marc Schepens, weduwenaar van mevrouw Andrea Van

Der Plaetsen, geboren te Sint-Denijs-Westrem op 30/10/1928,

overleden in Zonnehove op 18 september 2021.

GAW De Drie Linden

Mevrouw Agnes De Coninck, weduwe van de heer Jules Robbens,

geboren op 17 juni 1932 in De Pinte, overleden in Zonnehove op

16 juli 2021.

De heer Roger Decuyper, echtgenote van mevrouw Leona De

Rore, geboren op 24 augustus 1930 te Kruishoutem, overleden op

31 juli 2021.

AFSCHEID VAN

We wensen de families veel sterkte toe bij het verlies

van hun dierbaren.
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VRIJWILLIGERS

Agnes,

Jarenlang was je als vrijwilliger hier in WZC Zonnehove een vaste waarde. Je

stond dagelijks klaar om onze werking te ondersteunen, dit op vlak van

maaltijdbegeleiding, ondersteuning bij activiteiten of bij de misvieringen. Ook bij

het bewonerskoor konden we jou telkens opmerken door je luide stem.

We kenden je als een moederkloek, die andere vrijwilligers steeds onder haar

vleugels nam. Nieuwe vrijwilligers nam je mee op sleeptouw zodat ze de werking

goed zouden leren kennen. Maar ook de medevrijwilligers mochten niets tekort

komen. Zo nam je zonneweetjes mee voor vrijwilligers die niet op de

vrijwilligersvergadering aanwezig konden zijn.

Ook voor het welzijn van de bewoners vocht je steeds. Je stelde het belang van

de bewoner voorop en was dan ook niet bang om je mening te zeggen of eens te

discussiëren. Steeds bleef je respectvol naar de anderen toe. Ook voor onze

Franstalige bewoners zorgde je goed. Wanneer het nodig was vertaalde je zelfs

voor de medewerkers waar nodig.

Ook al werkte je hier al jarenlang, elke keer opnieuw had je een vraag voor de

vrijwilligersverantwoordelijke, dit steeds in functie van het goed kunnen uitvoeren

van je vrijwilligerswerk. Toch bleef je je eigen ideeën vooropstellen. Zo vertelden

we dat de kippen geen eten mochten krijgen behalve hun graan en was jij de

eerste die toch iets over de draad smeet omdat het maar een kleinigheid was en

dit niet in de vuilnisbak kon belanden.

Ondanks dat je een brave, gelovige en gedienstige dame was, is je leven niet

altijd rozengeur en maneschijn geweest. Je stond soms voor hete vuren maar

nooit verloor je de moed. Met veel enthousiasme kwam je elke dag werken. De

laatste jaren onderweg naar Zonnehove eens vallen was geen uitzondering, maar

toch was dit geen reden om niet te komen.

Je wou niet afhankelijk worden en wou dan ook nooit een bewoner zijn bij ons.

Toen je na een val op kortverblijf kwam, bleef je je eigenzinnige zelf en sloeg je

onze goede raad soms in de wind. Zelfstandig rondpikkelen op je kamer terwijl

rust geboden was kenmerkte je. Het was voor jou dan ook een opluchting toen je

weer naar huis mocht.

Toen je gezondheidstoestand erop achteruitging, weigerde je opnieuw bewoner

te worden in ons woonzorgcentrum. Je zag het wel zitten om naar een serviceflat

te verhuizen. Toch had je door jouw gezondheidstoestand zorgen nodig. Je kon

de ziekenzalving ontvangen en bent uiteindelijk zeer snel maar rustig van ons

heen gegaan in jouw vertrouwde Zonnehove.

Rust zacht Agnes, we zullen je missen.

Vanwege

Vrijwilligerswerking WZC Zonnehove
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MEDEWERKERS

TEAM IN DE KIJKER: HET ONDERHOUDSTEAM

Beste bewoner, familie, collega,

Er zijn al verschillende teams aan bod gekomen om zich voor te stellen aan jullie en nu is het onze beurt. “Onze” dat is het

onderhoudsteam.

Kennen jullie volgende medewerkers of enkele ervan?

Op afdeling 1 staan Nicole, Semra en Peggy.

Op afdeling 2 zijn dit Shelsea en Judith (Deborah geniet nu eventjes van haar moederschapsverlof).

Op afdeling 3 treffen we Fanny en Nancy en op afdeling 4 zijn dit Wendy (Alma geniet ook nog even van haar moederschapsverlof) en

Edita.

Cindy poetst de gemeenschappelijke ruimtes op het gelijkvloers in de oudbouw.

Daarbovenop zijn er ook nog Stephanie, Sultan en Martine die als vlinder werken.

O ja, en ikzelf ben Christel, de verantwoordelijke van dit enthousiaste team met een zeer warm hart voor onze bewoners.

Aan de hand van enkele foto’s wil ik ook ons takenpakket eens aan jullie voorstellen.

’s Morgens wordt de dag gestart

met een korte briefing (en een

kopje koffie uiteraard)

Ook worden de kranten gesorteerd

en aan de bewoners bezorgd.

Na het vullen van de poetskarren

wordt er daarna gestart met het

poetsen van de kamers en

gemeenschappelijke ruimtes.

Iedere dag worden ook ons DVC De Maretak en het

GAW De Drie Linden gepoetst.

Van al dat poetswerk zijn er

heel wat moppen en doekjes

om te wassen, alsook de

zorgwas.

Iedere middag gaat iemand

van het team de

maaltijdbedeling doen in het

restaurant van onze

assistentiewoningen.

Op dinsdag en vrijdag

wordt de vuile linnenwas

en beroepskledij

opgehaald en de propere

was geleverd. Enkele

mensen van het team

delen de linnenwas uit op

de verschillende

afdelingen en zorgen

ervoor dat de propere

beroepskledij netjes in de

rekken klaarligt voor alle

medewerkers.

En indien nodig wordt er wel eens beroep

gedaan op iemand van het onderhoud om bij

te springen in de keuken of op te dienen op

een afdeling.

Tot slot wil ik zeggen dat ik trots ben op mijn team hoe zij al deze

taken met een enorme vriendelijkheid en gedienstigheid uitvoeren

en dit iedere dag met een glimlach op het gezicht (al is die nu niet

goed zichtbaar met de mondmaskers, hopelijk komt daar snel

verandering in!).
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Curling

Tijdens de Olympische spelen besteedden we éxtra aandacht aan beweging! Verschillende activiteiten

kwamen aan bod, van verschillende volksspelen tot zelfs zitdans. Ook ontdekten we een nieuwe

sportdiscipline: curling. Dé ideale bewegingsactiviteit voor zowel deelnemers als supporters. De

bedoeling van curling is om schijven doormiddel van een borstel zo ver mogelijk te schuiven en

zoveel mogelijk punten te verzamelen. Het ideale recept om een succesvolle curlingnamiddag te

organiseren? Een zelfgemaakte curlingbaan, schijven en een gezonde dosis competitiviteit. Maar

vooral: een namiddag vol sportplezier!

Hawaii Themadag

In juni gingen we met de bewoners van afdeling 3 op reis naar Hawaii.

We deden een roadtrip door de leukste eilanden en dronken typische cocktails met kokosnoot.

We hebben zelfs de lokale dans geleerd.
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Themadag Italië

Lekker samen aperitieven met Italiaanse hapjes en daarna verschillende soorten wraps als avondmaal.

Creamiddag

De mensen mochten hun eigen creativiteit de vrije gang laten

gaan op rustgevende muziek. (schilderen op muziek)

Herfstdecoratie

Tijdens het mindere weer toch al werken aan de decoratie voor herfst.

Herfstbladeren knippen en pompoenen maken.
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VARIA

Gent, 22 juni 2021

Dag allen,

Vandaag is het 6 maanden geleden… en ik vraag me geregeld af hoe het met jullie gaat.

Ongeveer 9 maanden zijn we samen op stap gegaan en in de periode had ik echt het gevoel dat ik eindelijk, na meer dan

een jaar, enkele bondgenoten had om mee te strijden voor een kwaliteitsvol bestaan voor mijn moeder. Bedankt voor al

jullie bijdragen, steun, helpende handen, gedachtenwissels, het delen van leuke momenten, …

Het was niet gemakkelijk, ze was welgeteld 2 dagen bij jullie en alles ging dicht. Elkaar leren kennen via mail en telefoon

is niet evident, maar het lukte en ik kon haar zus en beste vriendin af en toe enkele foto’s of een filmpje doorsturen over

hoe jullie toch met haar oefenden in het stappen en toch probeerden om haar een leuke tijd te geven. Nu was ze eindelijk

dicht bij ons en konden we er niet bij. Menig vrijwilliger of vriend van moeke is de deur bij Mieke van de SD komen plat

lopen en toen ze eindelijk kon komen, gingen de deuren dicht. Maar allemaal samen kwamen we er wel.

• Bedankt dat je zo vaak naar de keuken liep omdat het systeem weer eens gefaald had om de juiste bestelling door

te geven.

• Bedankt om regelmatig eens tijd te maken om het eens over moeke haar voor- of achteruitgang te hebben.

• Bedankt voor je bezorgdheid, ook om mij, zelfs al wou ik daar geen zorg voor.

• Bedankt voor jouw vriendelijke goeie dag en het praatje over het weer, zodat alles eventjes normaal aanvoelde.

• Bedankt dat je af en toe eens probeerde zonder indikking, om te zien of het toch niet zou gaan, want we hadden

beiden gezien dat ze niet stond te springen om ingedikt water te drinken.

• Bedankt om ook je eigen verhalen te delen, het was fijn om het eens over andere dingen te hebben.

• Bedankt dat ik je altijd even kon vertellen wat me allemaal bezig hield.

• Bedankt dat jullie de dokter te woord stonden en durfden doorvragen.

• Bedankt voor je tip rond mediteren, ik heb het boek al, de rest moet nog komen ;-). Dankzij jou is er ook al een

nieuwe generatie goeie dokters op komst.

• Bedankt dat je geregeld eens met haar ging fietsen, ze keek er steeds naar uit.

• Toen moeder in volle Coronatijd toch moest geopereerd worden, kon ik op je rekenen om alles klaar te zetten en

mee te geven voor in het ziekenhuis. Bedankt om dit allemaal zo zorgvuldig te regelen en me ook de boodschap te

geven dat ik altijd mocht bellen, indien ik toch nog iets zou vergeten zijn.

• Bedankt om filmpjes en foto’s door te sturen.

• Bedankt voor je enthousiasme en je vitaliteit, jouw aanwezigheid maakte de kamer op slag een stuk lichter.

• Bedankt voor jouw communicatie, de briefjes op de kamer met de menu en de activiteiten en ook de mails. In

Coronatijden waren ze een houvast, een manier in om contact te blijven

• Bedankt voor je kundigheid en je vriendelijkheid, ze werden beiden heel erg geapprecieerd.

• Bedankt om tijd te nemen om eens met moeke te aperitieven.

• Bedankt om moeke de keuze te geven om in de groep te eten of op de kamer en haar toch ook af en toe te

stimuleren om bij de anderen te zitten. Hoeveel begrip we ook hadden voor haar beleving met de “ruziemakers”,

we wisten ook dat ‘mensen zien’ haar wel deugd deed.

• Bedankt om af en toe met haar naar buiten te gaan of haar op het terras te zetten, ze genoot zo van de

buitenmomenten.

• Bedankt om je oefeningen steeds op maat te maken. Het klinkt evident, maar het is het niet altijd.

• Bedankt om voor opvolging te zorgen als je er eens niet was.

• Bedankt voor het doorsturen van jullie filmpje toen ze de laatste keer in het ziekenhuis lag. Ze reageerde er echt

wel op, ik denk dat ze heel graag bij jullie had teruggekomen.

• Bedankt voor jullie mee leven en mee denken en mee afwegen. Ik zag bij velen van jullie een grote betrokkenheid.

Dit maakt jullie job zo veel zwaarder, maar hopelijk ook zo veel mooier.

Hoe dan ook, dank aan iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft in de zorg voor mijn moeder en ook wel

van mij.

Mooie woorden van dank

Werelddag dementie valt op 21 september. Ter ere van alle personen met dementie en hun mantelzorgers en families:

Moeder lijdt aan dimentie.

Het was een schrijffout.

Of nee, besloot ik, toch niet.

Het was de waarheid.

Moeder kreeg er

een dimensie bij.

Geert De Kockere

18/11/2018

Voordeurgedicht symposium
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MEDEWERKERS

Dina Adu

Zorgkundige

Afdeling 3

NIEUWE MEDEWERKERS IN BEELD

Sari Maricaux

Zorgkundige

Afdeling 1

Charlotte Depreeu

Verzorgende

Mobiele equipe

Camille Pollet

Ergotherapeute

Mobiele equipe

ZIJN VAN ONS HEENGEGAAN

De heer Bashar Alsiraj , broer van Basman (zorgkundige op afdeling 3), overleden op 7 juli 2021.

FAMILIENIEUWS

Marijke Van Hove

Animatie

Afdeling 1

Merel De Baerdemacker

Zorgkundige

Afdeling 3

Sarah Dhondt

Onderhoud

Hartelijke gelukwensen:

Op 20 juli werd Suela geboren. Zij is het dochtertje van Alma Curie (onderhoud).

Op 27 juli werd Enola geboren. Zij is het dochtertje van Deborah Van Den Broecke (onderhoud). Zusje van Illiano en Matteo.

Op 16 augustus werd Camille geboren. Zij is het 2e kleindochtertje van vrijwilliger Jean-Pierre Verdonck en zusje van Juliette.

Kelly Borgelioen

Diëtiste

Tijdelijke werknemers:

Nisa Daldal: Zorgkundige op afdeling 1

Azize Daldal: Zorgkundige op afdeling 2 en 3

Tessa D'Hondt: Kinésitherapeute op afdeling 2
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ONZE BEWONERS

Op afdeling 1 verwelkomen wij:

- Mr. De Lepeleire Alfons op kamer 003

- Mr. Van den Berghe Joseph op kamer 004

- Mr. Verschoore Reinhart op kamer 26

Op afdeling 2 verwelkomen wij:

- Mw. Meirlaen Christiane op kamer 151

Op afdeling 3 verwelkomen wij:

- Mw. Van Laere Nicole op kamer 104

- Mr. Erffelinck Norbert op kamer 103

- Mw. Waelkens Laurette op kamer 206

- Mw. Verwulgen Maria op kamer 114

Op afdeling 4 verwelkomen wij:

- Mw. Rogiers Rosette op kamer 356

- Mw. De Letter Celina op kamer 313

- Mr. Dewaele Guy op kamer 358

- Mw. De Rore Leona op kamer 320

- Mw. De Gucht Claudine op kamer 321

- Mw. Imschoot Godelieve op kamer 314

Proficiat aan alle jarige bewoners, vrijwilligers en
medewerkers in de maanden juli, augustus en september.

• Afdeling 1 (gelijkvloers oudbouw & nieuwbouw) met hoofdverpleegkundige Nicole Blontrock 09/3217459 blontrockn@

zonnehove.zkj.be

• Afdeling 2 (1e verdieping nieuwbouw) met hoofdverpleegkundige Wendy Heyde 09/3217460 heydew@zonnehove.zkj.be

• Afdeling 3 (1e en 2e verdieping oudbouw) met hoofdverpleegkundige Inge Van Hullebusch 09/3217437 vanhullebuschi@

zonnehove.zkj.be

• Afdeling 4 (3e verdieping oudbouw) met hoofdverpleegkundige Magali Asselman 09/321 74 10 asselmanm@

zonnehove.zkj.be

• Palliatief referent Zonnehove: Els De Schepper, descheppere@zonnehove.zkj.be

• Referent dementie Zonnehove: Sara De Muynck, demuyncks@zonnehove.zkj.be
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SFEERBEELDEN VANUIT HET CVD 'DE MARETAK'

CVD DE MARETAK
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ONTSPANNING


