
WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste lezers,

Het is fijn om de glimlach van iedereen terug te kunnen zien nu

de mondmaskers met de versoepeling van de

coronamaatregelen niet meer constant gedragen moeten

worden. Het leven herneemt zijn normale gang, al moeten we

natuurlijk voorzichtig blijven. Het is ook fijn dat de media ook de

mooie verhalen brengt die het leven te bieden heeft. In het

kader van ‘op liefde staat geen leeftijd’, kwam een journalist van

het weekendmagazine Billie, Anny en Norbert interviewen,

allebei bewoners van afdeling 3. Voor wie het artikel nog niet

gelezen zou hebben, jullie kunnen hun verhaal terugvinden

verderop in onze thuiskrant.

In mei trokken ook een aantal van onze bewoners mee op

knelpuntenwandeling door Sint-Denijs-Westrem. De stad Gent

wil samen met wie hier woont en werkt, een wijkplan maken.

Hoe kunnen er in de toekomst aangename ontmoetingsplekken,

groen plekken en genoeg sociale voorzieningen zijn in de buurt,

ook voor onze senioren? En hoe kunnen we er ons veilig en

duurzaam verplaatsen? Op de knelpuntenwandeling is vooral de

toegankelijkheid voor de senioren in de gemeente meegenomen

in het wijkmobiliteitsplan. Waar zijn er te hoge boordstenen bij

een oversteekplaats, losliggende tegels, voetpaden die

vernieuwd moeten worden, gevaarlijke oversteken, borden die

hinderlijk geplaatst zijn voor mensen in een rolstoel of met een

rollator, enz. Het bleek al snel dat één namiddag te kort was. Er

is werk aan de winkel in Sint-Denijs-Westrem. Omdat één

wandeling niet voldoende was om alles in kaart te brengen,

gaan we begin juli opnieuw op pad samen met stad Gent.

Voor Corona lanceerde minister Vandeurzen een nieuw

zorgdecreet waarin ‘Wonen en Leven’ veel meer aandacht krijgt,

terecht. Ook in Zonnehove zijn we hiermee aan de slag gegaan.

Dank aan iedereen die zijn suggesties op de appeltjes

neerschreef en aan de appelboom hing. Het was een mooie

oogst en na de vakantie gaan we hier verder mee aan de slag. Er

zijn heel wat suggesties opgeschreven, vooral rond maaltijden

en activiteiten. Wij nemen jullie brainstorm mee in onze nieuwe

plannen.

Ook het project koekoek zet in op wonen en leven binnen het

WZC. Zorg is een belangrijk onderdeel van het leven in

Zonnehove, maar beleving en welbevinden is dat evenzeer. We

gingen alvast aan de slag met de voederhuisjes op te hangen in

de tuinen om zoveel mogelijk vogeltjes aan te trekken

in en rond ons WZC. Zo brengt het project de natuur tot bij de

bewoners. De natuur verbindt en laat dat nu net zijn waar

iedereen nood aan heeft.

Ook in het nieuwbouwproject staat de natuur centraal. Zoals de

plannen voorliggen, komt de nieuwe vleugel van Zonnehove op

en naast de parking voor de centrale ingang, deels op het oude

gedeelte van de vroegere basisschool. De ‘oude vleugel’ van

Zonnehove zal afgebroken worden en wordt een nieuwe groene

oase in het hartje van Sint-Denijs-Westrem.

En om de zomer in te zetten wil ik afsluiten met de wijze

woorden van Toon Hermans :

Vandaag is de dag

Hij komt maar één keer

Morgen dan is het

Vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet

Van het leven, het mag.

Maar doe het vandaag

Want vandaag is de dag.

Fijne vakantieperiode,

Evelyne De Jaegere

Directeur WZC Zonnehove

WZC Zonnehove

2e kwartaal 2022
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Marie Verniers is op donderdag 16 juni 101 jaar geworden. “Ik kan het zelf niet geloven, eigenlijk” zegt ze daarvan. En

wat haar betreft hoeft het ook niet echt gevierd te worden. “Toen ik kind was, werden er gewoonweg geen

verjaardagen gevierd. Voor mij hoeft het niet.

Toen ik vorig jaar 100 werd, hebben ze gebeld van de Stad Gent en ik heb gezegd dat ze niet speciaal moesten

komen. Die mensen hebben al genoeg werk.” Het toont hoe eenvoudig en nuchter ze in het leven staat.

Marie Verniers viert haar 101e verjaardag

Met iemand die al een eeuw + één jaar geleefd heeft zou je heel veel lange

gesprekken kunnen voeren, want er ligt een schat aan ervaring en verhalen.

En haar geheugen is nog zeer goed!

Ze herinnert zich zelfs de versuikerde snoepen in de snoepjespot van een

mevrouw waar ze als kind elke week een brood ging dragen. Dat moest van

haar ouders, want het was belangrijk te delen met anderen. “En weet je wat?

Dat waren de lekkerste snoepen die er waren.”

Dat brengt ons bij wat ze belangrijk vindt in het leven: delen met andere

mensen, alle mensen graag proberen zien.

Marie is zelf heel gelovig. “Maar ik heb niets tegen mensen die niet gelovig

zijn. Ik zou dat nooit eisen, dat zijn daarom geen slechtere mensen. Ik zou het

hen alleen wénsen. Want voor mij is het belangrijk. Ik ben een bidder. Daar

haal ik kracht uit. Ik weet Onze Lieve Vrouw heel dicht bij mij. Ik ga graag naar

de mis.

Trouwens, waar ik ook woonde in mijn leven, het was altijd dicht bij een kerk.

Want mijn man was organist, hij moest altijd dicht bij zijn werk zijn.”

Op deze foto ziet u Marie bij haar 100e verjaardag. Toen woonde

ze nog thuis in het centrum van Gent, maar vorig jaar moest ze

toch naar Zonnehove komen. Ze was al meerdere keren op

kortverblijf geweest, dus ze kende het huis al een beetje.

“Pas op, ik ga niet zeggen dat het gemakkelijk is. Je laat toch een

heel huis achter met gerief, waar allemaal verhalen aan vast

hangen. Je laat echt een stuk van uw leven achter.

Soms lig ik te denken op een voorwerp en vraag ik mij af waar dat

nu zou zijn. Het is verdrietig om dingen achter te laten. Loslaten is

niet simpel.

Maar als ik het moeilijk krijg, zeg ik aan mijzelf: stop, verlies u daar

nu niet in want dat bederft de rest van uw leven.”

Marie bij haar Plechtige Communie

BEWONER IN DE KIJKER
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BEWONER IN DE KIJKER

We zouden dit gesprekje nog 20 keer kunnen

overdoen, en elke keer zouden er wel andere

verhalen naar de oppervlakte komen. Maar de rode

draad is duidelijk: een diepe dankbaarheid omwille

van haar kinderen en kleinkinderen, en een grote

tevredenheid om de volheid van haar leven.

“Ik kan echt zeggen: ik heb niet voor niets geleefd.”

Ik vraag hoe ze naar haar verjaardag kijkt. “Tja, dat

komt zo hé. Opeens ben je 100, en daarna 101. Ik

vraag mij af hoe lang Onze Lieve Heer mij nog gaan

laten leven. Mijn man is in zijn slaap gestorven, dat

was zijn wens. Ik zou ook graag zo ‘gaan’.

Maar Onze Lieve Heer mag nog wat wachten, hoor! Ik

wil mijn kinderen en kleinkinderen nog zien groeien,

ik ben nieuwsgierig naar hoe hun leven zich

ontplooit."

Natuurlijk wordt haar vaak gevraagd hoe ze zo oud geworden is, of er een geheim recept is.

Dat is er niet, volgens haar. Maar als ze terugkijkt, kan ze zeggen dat ze een gezond leven heeft geleefd. Wat dat inhoudt?

• Een eenvoudig leven zonder veel uitspattingen: “Toen ik trouwde, was ik nog nooit gaan dansen of zo. Dat zei me

eigenlijk niet zoveel.”

• Gezonde kost uit “de lochting”: “We aten gewoon wat er was, rabarber als het rabarberseizoen was, en spruitjes als

het de tijd van de spruitjes was.”

• Goed slapen, altijd met het venster open.

• Content zijn: “Ik heb niet veel nodig. Ik hoef geen grote uitstappen of zo. Geef mij maar mijn rustige kamer en mijn

stille binnenkamer, waar ik kan bidden.”

Marie is vooral dankbaar dat haar kinderen en kleinkinderen allemaal “goed terecht gekomen zijn”, dat ze er geen grote

zorgen of verdriet om heeft. Integendeel, je hoort hoe fier ze op hen is.

Het gezin Verschraege-Verniers: Gabriël en Marie, en hun 5 kinderen: Lieve (die hier

haar Plechtige Communie deed), Annemarie, Dirk, Frank en Gaby.

"Jaja, ik wil hier nog wat blijven!”
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UIT DE 'OUDE DOOS' VAN ZONNEHOVE

Vervolg realisatie nieuwbouw: na de grondwerken volgt het bouwen van de kelder, het gelijkvloers en de eerste

verdieping.
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UIT DE 'OUDE DOOS' VAN ZONNEHOVE

Af en toe werd er een werfbezoek gepland voor medewerkers, bewoners, vrijwilligers,...

Ook de binnentuin kreeg vorm

Een modelkamer gaf al een beetje een idee van hoe een kamer er zou uitzien.

Wordt vervolgd in het volgende krantje!
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PASTORAAL NIEUWS

WOORDJE VAN DE PASTORALE DIENST

AFDELING 1

- Meneer De Biscop Leon, geboren op 10/8/1936, overleden op 27/4/202

- Meneer Thienpont Marcel, geboren op 4/8/1941, overleden op 5/6/2022

AFDELING 2

- Mevrouw Meirlaen Christiane, geboren op 4/4/1946, overleden op 3/4/202

- Mevrouw Dolfen Denise, geboren op 25/6/1927, overleden op 5/5/202

- EH Boone Antoine, geboren op 19/10/1940, overleden op 6/6/2022

AFDELING 3

- Mevrouw Van Helsland Gisella, geboren op 30/8/1926, overleden op 27/3/202

- Mevrouw Renard Emilienne, geboren op 30/7/1924, overleden op 14/4/2022

AFDELING 4

- Mevrouw Papegnies Antoinette, geboren op 11/2/1926, overleden op 22/3/2022

- Mevrouw Strobbe Maria, geboren op 10/4/1927, overleden op 15/4/2022

- Mevrouw Verdegem Maria, geboren op 26/8/1934, overleden op 18/5/202

- Mevrouw Standaert Albertine, geboren op 27/4/1927, overleden op 6/6/2022

KORTVERBLIJF

- Mevrouw Borremans Paula, geboren op 18/9/1938, overleden op 5/4/2022 We wensen de families veel sterkte toe bij het verlies

van hun dierbaren.

AFSCHEID VAN

Ahh, de zomermaanden… vakantie, warmte, zon, de natuur in volle bloei.

Misschien herinner je je dan de lange zomerdagen waarop je als kind eindeloos buitenspeelde, of de reizen die je later ondernam,

of gewoon de rustige vakantiedagen.

Vakantie betekent rusten, “er eventjes uit zijn”, de dagelijkse druk en sleur eens onderbreken. Elke mens heeft nood aan vakantie.

Zeker na de heel drukke jaren waarin covid al onze energie eiste. Toch vraag ik me vaak af hoe bewoners van een

Woonzorgcentrum de zomermaanden beleven, wanneer iedereen over vakantie spreekt maar ze zelf tussen de muren van hun

kamer blijven.

Ik vroeg het aan een bewoonster en die zei me: “De vakantie, dat voelen wij vooral omdat er ander personeel komt, jobstudenten,

en omdat onze kinderen en kleinkinderen op reis gaan. Die hebben dat nodig, die werken hard. Ik kan niet meer op vakantie, toch

niet zoals vroeger. Ik ben nu tevreden met kleine vakantietjes: een wandeling in de tuin, of ik ga op reis in mijn herinneringen.”

Dat vond ik een mooie levensles, die ik ook herkende in onderstaande bezinning (van Phil Bosmans en Ulrich Schütz)

Ik wens iedereen een mooie vakantie toe!

Barbara

Pastoraal werkster
Foto: Filip Van Ongevalle

Vakantie: luister naar de stilte, kom tot jezelf

De weg die jij moet afleggen, is niet lang.

Het is de afstand tussen jouw buitenkant

en je binnenste, jouw hart.

Wanneer daar geen vrede heerst,

zul je nergens op deze wereld

in je vakantie vreugde vinden.

Is er vrede in je hart,

dan kun je gaan waarheen je maar wilt.

Het zal een schitterende vakantie zijn.

Zelfs wanneer je thuis blijft.
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PASTORAAL NIEUWS

Wanneer jullie dit krantje in handen krijgen, is juni alweer voorbij en staan de 2 zomermaanden voor de deur.

Toch willen we hier nog eens een bijzondere feestdag belichten, die einde juni plaatsvond: de feestdag van het Heilig Hart van

Jezus.

Soms werd het als mopje gezegd:

-Het staat op de schouw en begint met een t

- teiligart (=’t heilig hart)

Mopje of niet, het Heilig Hart van Jezus stond inderdaad vroeger op veel schouwen in veel huishoudens en veel mensen putten

hoop en troost uit de verering ervan. Er zijn dan ook talloze parochies, ziekenhuizen en scholen naar vernoemd. Het Heilig Hart

staat symbool voor de liefde van Jezus, en voor het lijden omwille van die liefde. Vandaar is er rond het hart vaak een

doornenkroon.

We weten allemaal hoeveel deugd het kan doen om een ontmoeting te hebben “van hart tot hart”, een ontmoeting waarbij je je

dicht bij iemand voelt, waarin je begrepen wordt en heel veel liefde voelt. Zo kan het Heilig Hart van Jezus een feestdag zijn

waarop we ons aanvaard weten door de grote liefde van Jezus.

24 juni

Feest van het Heilig Hart

God, Gij die Liefde zijt,

in het hart van ieder mens hebt Gij Uw Liefde gelegd,

in het leven van Jezus hebt Gij die liefde zichtbaar

gemaakt.

Beziel ons tot het doorgeven van Uw liefde in onze tijd.

Heilig Hart van Jezus,

voor ons zijt Gij het symbool van liefde,

U spoort ons aan om Uw liefde met velen te delen,

maak ons tot mensen naar Uw hart,

en wees voor ons de bron van liefde voor elkaar.

15 augustus

Feest van Maria Tenhemelopneming

We vieren dit feest met een

Eucharistie op dinsdag 16 augustus om 15u00
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PASTORAAL NIEUWS

In 2021 riep Paus Franciscus de vierde zondag van juli uit als ‘Werelddag voor Grootouders en Ouderen’. Paus Franciscus zegt

voor deze tweede werelddag: ‘Grootouders en ouderen zijn onze wijsheid, ons geheugen. Het is cruciaal dat kleinkinderen

dicht bij hun grootouders blijven, die als wortels zijn waaruit ze het sap van menselijke en spirituele putten.’

Terwijl veel mensen bang zijn om oud te worden en het beschouwen als een soort ziekte, ziet de Schrift hoge leeftijd als een

zegen en ouderen zelf als levende tekens van de goedheid van God die leven in overvloed schenkt.

In de tijd van de Bijbel hadden oudere mensen een belangrijke positie in de samenleving. Ze beschikten over veel kennis en

levenswijsheid. Er werd daarom vaak tegen oude mensen opgekeken en ze werden met respect behandeld.

Het bereiken van een hoge leeftijd gezien als een zegen van God.

‘Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER,

wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.’ (Spreuken 22:4)

Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is om oud te zijn. Juist mensen die oud zijn, kunnen ervaren dat ze kwetsbaar zijn en

dat ze niet zonder de hulp van God kunnen. Maar ook daarin kunnen ze weer een voorbeeld zijn voor de jongere mensen die na

hen komen.

‘Nu ik oud en grijs ben,

verlaat mij niet, o God,

zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,

kan verhalen van de macht van uw arm.’ (Psalm 71:18)

Tegelijk lezen we bij de profeet Jesaja deze prachtige, troostende woorden:

‘Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde,

tot in je grijsheid zal ik je steunen.

Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen,

ik zal je steunen en beschermen.’ (Jesaja 46:4)

We lezen in de Bijbel ook vaak verhalen van mensen die op hoge leeftijd zelf nog kinderen krijgen. Abraham en Sara zijn al

hoogbejaard als hun zoon Isaak wordt geboren (Genesis 21:2-7). En ook Zacharias en Elisabet zijn al op leeftijd als ze samen

een zoon krijgen (Lucas 1:18). De ouderdom van deze mensen vormt geen bezwaar voor God. God schrijft niemand af op basis

van zijn of haar leeftijd. Die hoge leeftijd om nog kinderen te krijgen, kan ook gezien worden als een symbool van

vruchtbaarheid.

“Op hoge leeftijd zullen zij vrucht dragen” (Psalm 92,15)

Op die levenswijsheid ligt de nadruk bij de Werelddag voor grootouders en ouderen.

Het tijdstip van deze zondag is niet toevallig: het is de zondag het dichtst bij het feest van Sint-Joachim en Sint-Anna, de ouders

van Maria en grootouders van Jezus (26 juli).

Misschien is de afbeelding van Anna en Joachim op niet

zoveel kamers in Zonnehove terug te vinden, maar foto’s

met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn er

wél in overvloed!

Zij krijgen de vruchten van het volle leven van hun

grootouders.

24 juli
Werelddag voor grootouders en ouderen

“Op hoge leeftijd zullen zij vrucht dragen”
(Psalm 92,15)

Bron voor een deel van deze tekst: https://debijbel.nl
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PASTORALE ACTIVITEIT IN DE KIJKER

Mariaviering

De Maretak

Mariaviering

Afdeling 2
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VARIA

Bron: Billie, het lifestylemagazine van Het Nieuwsblad

N°53 18 juni 2022
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VARIA
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MEDERWERKERS

NIEUWE

MEDEWERKER

IN BEELD

Van Overmeiren Veerle

Keukenhulp

De heer Dirk Imschoot, vader van Nathalie Imschoot (administratie), overleden op 27 maart 2022.

ZIJN VAN ONS HEENGEGAAN

Beste lezers,

Sommigen hoorden het al waaien in de wandelgangen: ‘Marijke Van Hove volgt Sara De Muynck op als referentiepersoon

dementie’. Sommigen gaan mij al kennen, anderen zullen denken ‘Marijke wie??’

Daarom wil ik mij hier kort even voorstellen;

In 2021 ben ik afgestudeerd als bachelor orthopedagogie aan HOGENT. Daar kreeg ik de kans om stage te lopen in twee

verschillende woonzorgcentra op een beveiligde afdeling. Sindsdien heeft het mij nooit meer losgelaten en wist ik dat ik hier mijn

beroep van wil maken. Zo begon mijn verhaal en werkcarrière dan ook in Zonnehove. Wanneer ik niet in Zonnehove ben, ben ik

misschien wel te spotten op mijn stalen ros of kruip ik gezellig onder een dekentje met een boek in mijn hand.

Afgelopen maanden volgde ik de opleiding referentiepersoon dementie. Toen het nieuws tot bij mij kwam dat Sara de Muynck op

professioneel vlak een nieuwe weg inslaat, kwam de vraag of ik Sara wou opvolgen. Hier heb ik uiteraard geen seconde over

getwijfeld! Het (bijna) afgelopen jaar werkte ik als orthopedagoge op afdeling 1. Dit doe ik ontzettend graag. Het contact met zowel

bewoners als familie vind ik enorm belangrijk, contact in hun puurste vorm. Vanaf 27 juni zal ik halftijds als ortho op afdeling 1

staan, en halftijds werken als referentiepersoon dementie.

Wat hou ik ervan om samen een traject aan te gaan om dementie draaglijker te maken. Ik sta dan ook te popelen om dit door te

trekken naar meerdere afdelingen, en nog meer mensen te leren kennen. Iedereen kan bij mij

terecht voor vragen rond alles wat dementie te maken heeft. Spreek mij gerust aan, ik sta altijd

open voor een babbel.

Wat ik heel belangrijk vind is het multidisciplinaire aspect. Samen met collega’s streven we naar

een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen.

Even belangrijk vind ik het contact met de familieleden. Vaak zijn jullie de experts, met alle kennis

die jullie over jullie naasten hebben. Daarom ga ik graag SAMEN in zee om dementie op alle

vlakken draaglijker te maken.

Ik ben dan ook enorm enthousiast om op 27 juni officieel te starten als referentiepersoon. Ik hoop

jullie allemaal snel te mogen ontmoeten en een praatje te slaan. Mijn deur en mailbox staan altijd

open!

Jullie kunnen mij terugvinden op afdeling 1 waar ik het bureel deel met de pastor, Barbara. Via

mail kunnen jullie mij bereiken via vanhovem@zonnehove.zkj.be

Graag tot snel!

Vele zonnige groetjes,

Marijke Van Hove
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ONZE BEWONERS

CONTACTGEGEVENS HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN

• 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

REFERENTIEPERSONEN

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

• Referent dementie: Marijke Van Hove, vanhovem@zonnehove.zkj.be

• Referent wondzorg: Wendy Heyde, heydew@zonnehove.zkj.be

Op afdeling 1 verwelkomen wij:

- Mr. Van den Berghe Gilbert op kamer 46

- Mr. Verschueren Gaston op kamer 52

Op afdeling 2 verwelkomen wij:

- Mw. Verniers Marie op kamer 132

- Mw. Reynaert Christine op kamer 134

- Mw. Van Hove Simonne op kamer 151

- Mw. De Bruyne Maria op kamer 127

- Mw. Van Houtte Antoinette op kamer 131

Op afdeling 3 verwelkomen wij:

- Mr. D'Hoore Pol op kamer 102

- Mr. Priau Antoine op kamer 114

Op afdeling 4 verwelkomen wij:

- Mw. Duwijn Georgette op kamer 320

- Mw. Vankeirsbilck Denise op kamer 305

- Mw. De Wilde Lucienne op kamer 362

- Mr. Delvaux Lucas op kamer 308

In de assistentiewoningen 'De Drie Linden' verwelkomen wij:

- Mr. & mw. Bouckaert - Latoir op flat 203

- Mw. De la Croix Françoise op flat 202

Proficiat aan alle
jarige bewoners,
vrijwilligers en

medewerkers van
de maanden april,
mei en juni 2022.
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NIEUWS VANUIT HET CVD
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NIEUWS VANUIT DE GAW 'DE DRIE LINDEN'

Op vrijdag 20 mei ging er in de assistentiewoningen een bewegingsactiviteit

door met als thema:

fit blijven in lichaam en geest

Een gezonde geest in een gezond lichaam', of in het Latijn 'Mens sana in

corpore sano', is een bekend motto. Een mens is maar gezond als hij zowel

intellectueel als sportief bezig is.

Via stoelgymnastiek en andere losmakende oefeningen aangepast aan de

mogelijkheden om het lichaam soepel te houden en daarnaast ook via een

paar ontspanningsoefeningen om de geest gezond houden, werd dit een

ontspannende middag. Er waren 14 deelnemers, goed op tijd en zeer

gemotiveerd om mee te werken. Het werd een leuke middag waarop ook veel

gelachten werd. De bewoners waren heel enthousiast en hopen op

herhaling hiervan.

Met zeer grote dank aan Mieke Demeulemeester, de vrijwilligster, die voor

deze aangename middag gezorgd heeft.
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Moederdag

Moederdag hebben wij gevierd met de bewoners. Alle vrouwen kregen een cadeau met daarin schoonheidsproducten. In de

namiddag hebben wij gebruik gemaakt van de ijskar om ijs aan de bewoners uit te delen. Daarbij kregen ze ook chocoladesaus,

aardbeien en een koek. Wij hebben ze goed verwend (dat verdienen ze ook). Daarnaast werd muziek afgespeeld en was het verder

een gezellige namiddag.
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VRIJWILLIGERS

Vacatures voor vrijwilligers

Logistieke hulp bij het ontbijt op een
beschermde afdelingTaakbeschrijvingAls vrijwilliger help je op een beschermde afdeling voor

personen met dementie bij het ontbijt: je kan helpen bij het

smeren van de boterhammen, het inschenken van een

kopje koffie en nadien bij het afruimen van het ontbijt.

Gezelschapspersoon
TaakbeschrijvingWe zoeken iemand die één of meerdere dagen nabijheid

en structuur kan/wil bieden aan een bewoner die telkens

na de middag angstig wordt. Deze bewoner gaat zowel

mentaal als fysiek achteruit.
Kan jij vanaf 12u30 met de bewoner een wandeling in de

tuin maken, een gezelschapsspel spelen, met de bewoner

naar de cafetaria kan gaan?
Belangrijke voorwaarde is wel dat dit op wekelijkse basis

kan zodat de zorgmedewerkers naar de bewoner kunnen

duiden dat de gezelschapspersoon telkens op dezelfde

dag terugkomt.

Inlichtingen kan je vragen via callensj@zonnehove.zkj.be

of telefonisch op het nummer 09 221 35 11

Ondersteuning bij het middagmaal in

leefruimte Dikke Pier

Taakbeschrijving

We zijn op zoek naar één of meerdere vrijwilligers die

wekelijks op woensdag en/of vrijdag willen komen

helpen, dit telkens van 10u45 tot 12u30.

Ondersteuning bij het avondmaal

Taakbeschrijving

Als vrijwilliger kan jij een rol spelen door sommige bewoners te ondersteunen

bij het nuttigen van de maaltijd. De medewerkers wijzen jou vooraf een of

meerdere bewoners toe en lichten jou in over welke hulp deze bewoner nodig

heeft. Door jouw toezicht kunnen deze ouderen op een aangename manier

blijven genieten van een kwaliteitsvolle maaltijd.

Plateaus opdienen, koffie inschenken, bewoners mee naar de tafel

begeleiden, bewoners terug naar hun woning brengen, plateaus afdienen...

Hier en daar een vriendelijk woord maakt voor onze bewoners het verschil.

Gezelschapsspel met ouderen
Taakbeschrijving

We zijn op zoek naar één of meerdere

vrijwilligers die af en toe een gezelschapsspel

willen komen spelen met een klein groepje

bewoners. Dit kan gaan over rummikub,

scrabble, kaartspel,... Als vrijwilliger verzamel

je een klein groepje bewoners om samen

met hen een gezelschapsspel te spelen.

Nadien begeleid je hen terug naar de kamer.
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MEDEWERKERS
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ONTSPANNING


