
WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste lezer,

Er zijn opnieuw zoveel dingen gebeurd sinds de uitgave van het

vorige krantje, we wensen u allen veel leesgenot en kijkplezier.

Iets waar we allen toch naar uitkeken, na heel veel dagen met

regen…de eerste zonnestralen, ideaal om buiten in het zonnetje dit

voorwoordje te schrijven. Het weer is inderdaad een populair

gespreksonderwerp. Het is te koud, te warm, te droog te nat…maar

we worden ook geconfronteerd met de weersveranderingen en de

impact ervan. Het wordt steeds droger, water wordt schaars, ook al

zouden we dat niet gezegd hebben de voorbije maand.

Het voorbije jaar leek bij momenten op een toneelstuk, soms ook

op een echte vaudeville. De virologen werden de echte “VIP”s in de

media. VIP zijn is niet altijd een voordeel… Marc Van Ranst moet

zich momenteel schuilhouden voor een militair die het op hem

gemunt heeft. We zagen dat de farmaceutische bedrijven, dankzij

financiële steun van de overheid, sneller dan verwacht de eerste

vaccins op de markt brachten. Hoera berichten en doemberichten

wisselden elkaar in sneltempo af. Eerst waren er meer vaccins

omdat we zes dosissen uit een flesje konden halen in plaats van

vijf. Daarna zouden er minder vaccins zijn dan aanvankelijk

afgesproken… om allerlei onduidelijke redenen. Het gegoochel met

cijfers en de onvoorspelbare wendingen in dit verhaal met daarbij

nog de complexe politieke structuur van ons landje …structuur is

goed, teveel structuren is dat niet. Je zou van minder hoofdpijn

krijgen.

Vandaag heeft de helft van de Belgen boven de 18 jaar minstens

één vaccinatieprik gekregen. De opnamecijfers in de ziekenhuizen

en op de dienst spoedopname dalen constant. Het ziet er naar uit

dat het ergste achter de rug is, dat hopen we uit de grond van ons

hart. Ik weet niet hoe snel we de mondmaskers achterwege zullen

kunnen laten, ook elkaar een hand geven en knuffelen, ik weet niet

of het onmiddellijk terug zal gebeuren.

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat heel veel mensen amper

het hoofd boven water konden houden. Gelukkig waren er de

steunmaatregelen van de overheid. Op zo’n momenten zien we dat

we toch in een welstellend landje wonen. We beseffen nog meer

dat onze gezondheidszorg, ondanks de perikelen die er soms zijn,

tot de beste ter wereld behoort, zeker als we de schrijnende

beelden zagen in de ziekenhuizen in India. Het hele jaar werden we

gedomineerd door het coronavirus, een periode met veel kommer

en kwel, maar ook met mooie en warme momenten. Die willen we

ook graag met jullie allen delen. Er is immers ook nog een leven

naast corona. Zoals een collega directeur het formuleerde: Rennen,

springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.

We mochten 4 keer “De Keirels” verwelkomen, elke afdeling kon

een namiddag genieten van een optreden van hen met daarbij een

hapje en drankje. Af en toe durfde iemand zelfs een “dansje

placeren”.

Zonnehove werd uitgekozen om mee te doen aan het project

Linguineo. Binnen de V.Z.W. Zorg-Saam werken ongeveer 6 %

medewerkers van buitenlandse origine. In Zonnehove is dit

ongeveer 15 %. Met de speelse app van de Belgische firma

Linguineo kunnen deze medewerkers tijdens de diensturen nog

beter de Nederlandse taal onder de knie krijgen. Ze krijgen dagelijks

de mogelijkheid om een kwartiertje te oefenen en wekelijks krijgen

ze hierover feedback. Een betere kennis van het Nederlands helpt

om gemakkelijker te communiceren, het zorgt voor meer

zelfvertrouwen en een betere integratie.

We hebben onze vrouwelijke bewoners met Moederdag in de

bloemetjes gezet, daarover kan u verder lezen in dit krantje. De

mannelijke bewoners volgen in juni voor Vaderdag. We wensen hen

ook een fijne dag toe.

Ondertussen zijn de plannen voor de toekomstige nieuwbouw

terug vanonder het stof gehaald. Beetje bij beetje worden deze

plannen concreter. Afspraken rond de aankoop van de grond,

offertes voor afbraak van oude leegstaande gebouwen en de eerste

afspraken met de architecten zijn al achter de rug. We hopen om

begin 2023 de eerste steen te leggen…ondertussen blijven we er

wel voor zorgen dat het huidige oude gebouw opgefrist wordt om

de toekomstige jaren verder een aangenaam verblijf te zijn voor

onze bewoners.

Ook onze cafetaria werd ondertussen in een nieuw kleedje

gestoken, nieuw meubilair, een fris kleurtje, een aparte

personeelshoek. We kijken er naar uit om terug een gezellige

namiddag te bezorgen aan de bewoners die met hun familie

langskomen voor een koffietje, een ijsje, een wafel…We hebben

echt “goesting” om samen met onze vrijwilligers ook hier terug aan

de slag te gaan.

Ik heb me gerealiseerd, er zijn niet zoveel zekerheden in het leven,

maar deze avond gaat mijn echtgenoot onze belastingaangifte

invullen. Belastingen betalen…dat blijft wel een zekerheid.

Met warme groet,

Christa Van Hecke

WZC Zonnehove

2e kwartaal 2021
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VARIA

Daar is de zomer!

Voor velen de mooiste periode van het jaar. Wie houdt er nu niet van zonnige dagen?

De zomerse zonnestralen zijn echter soms zó fel dat ze ook gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Zonnebrand, hoofdpijn, uitdroging, uitputting, kortademigheid, ... het zijn allemaal mogelijke gevolgen van té veel zon en warmte.

Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor deze "zonnekwalen".

Risicofactoren

Sommige ouderen hebben nog meer risico om ziek te worden door de warmte, door bijvoorbeeld hart- of longaandoeningen en bepaalde

geneesmiddelen.

Raadpleeg je huisarts om jouw persoonlijke kwetsbaarheid in te schatten en tijdig eventuele behandelingen aan te passen.

Preventie

Gelukkig kan je zelf veel doen om je te beschermen tijdens de warme zomerdagen:

• Drink heel regelmatig, zelfs als je geen dorst voelt. Drink minstens 1,5 liter water per dag (eventueel met een smaaksiroopje zoals

munt of grenadine).

• Draag korte, lichte kledij die niet nauw aansluit.

• Blijf in een frisse omgeving.

• Vermijd fysieke inspanningen en uitstappen tussen 12 en 20 uur. Ga je 's morgens of 's avonds buiten, gebruik dan een sterke

zonnecrème (factor 50) en blijf zo veel mogelijk in de schaduw.

• Heb je het toch nog te warm? Verstuif water op het gezicht en andere onbedekte delen van het lichaam, met een verstuiver of

waterspuitbus. Of leg een gekoelde, vochtige doek op het gezicht.

• Neem regelmatig een fris bad of douche.

Word je toch ziek?

Herken snel deze alarmsymptomen om erger te voorkomen.

• droge mond, droge tong

• gevoel van dorst

• rode, warme en droge huid

• blijvende huidplooi na zacht knijpen in de huid

• gevoel van uitputting of zwaar voelen

• verwardheid, ongewone onrust, slaperigheid overdag, onrustige nachten

• daling van het lichaamsgewicht.

• hoge lichaamstemperatuur

• snelle hartslag

• kortademigheid

Kortom, wees voorbereid, wees voorzichtig, maar vergeet zeker niet om te genieten van de zomer!

Dr. Delva, Coördinerend en raadgevend arts WZC Zonnehove

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.



3

MEDEWERKERS

Dringend gezocht: mannen in de zorg

Er zijn 8.000 vacatures in de zorg en zowel de Vlaamse als de

federale regering maakt geld vrij om nog meer personeel naar

de sector te lokken. Zolang mannen zich niet geroepen voelen,

zal dat niet lukken, zegt Vrouw en Maatschappij.

Veerle Beel

Vrijdag 5 maart 2021 om 3.25 uur

Florian Wauman en Tom Verschraegen: ‘Er is geen verschil in

hoe ik de job invul, en hoe mijn vrouwelijke collega’s dat doen.’

Tom Verschraegen (32) is een van slechts vijf mannelijke

zorgkundigen in wzc Zonnehove in Sint-Denijs-Westrem. Hij en

zijn collega’s trekken zich niets aan van het stereotype dat

mannen die voor de zorg kiezen, watjes zouden zijn. ‘Ik heb mijn

grootmoeder zien sterven in een woonzorgcentrum. Ik wist

toen al dat ik ook voor oudere mensen wilde zorgen. Ik kreeg

alleen maar positieve reacties op mijn beroepskeuze’, zegt hij.

‘Er is geen verschil in hoe ik de job invul, en hoe mijn

vrouwelijke collega’s dat doen. In mijn beginjaren schrokken

bewoonsters soms als ik hen ging wassen, maar nu zijn ze

eraan gewend. Als man heb je wat meer kracht om bewoners te

tillen, en op de gesloten afdeling waar ik werk, is het een

voordeel dat ik mijn stem eens kan verheffen. Dat helpt meestal

als een bewoner geagiteerd raakt. Ik heb me altijd prima

gevoeld tussen vrouwen. Al merk ik nu dat het ook fijn is om

met een mannelijke collega eens over iets anders te kunnen

praten – over sport, ik zeg maar wat.’

Aan zijn chef zal het niet liggen: directeur Christa Van Hecke

zegt dat ze elke kans om een man aan te werven, grijpt, omdat

ze het beter vindt als er genderevenwicht is op de werkvloer.

‘Maar er stellen zich niet zoveel mannen kandidaat.’

In Vlaanderen is slechts 7 procent van de zorgkundigen, die

vooral in de woonzorgcentra aan de slag zijn, een man. Bij de

verpleegkundigen is slechts 14 procent man. Dat zijn cijfers die

Vrouw en Maatschappij, de vrouwenafdeling van CD&V, naar

voren schuift. Elk jaar aan de vooravond van de internationale

Vrouwendag bepleiten zij meer gendergelijkheid in de

samenleving. Meestal ijveren ze voor een grotere

vertegenwoordiging van vrouwen in specifieke sectoren.

Nu corona de zorgsector voor het voetlicht bracht, draaien ze

het om: er zijn veel te weinig mannen in de zorg. ‘Sinds jaar en

dag voeren de overheid en andere sectoren campagne om meer

mensen naar de zorg te lokken. Want er zijn 8.000 openstaande

vacatures. Die kun je niet opvullen als je maar één helft van de

bevolking aanspreekt’, zegt CD&V’ster Charis Kamoen. ‘Een

campagne zoals die voor STEM-beroepen die zich tot meisjes

richt, is er omgekeerd niet voor de zorgsector.’

Niet per se vrouwelijk

Onder de noemer ‘Zorg is niet voor Watjes’ pleit Vrouw en

Maatschappij ervoor om meer mannelijke rolmodellen naar

voren te schuiven en om op school en bij de VDAB minder

oogkleppen op te houden. ‘Zorg is niet per se vrouwelijk’, zegt

Kamoen. ‘Als een man graag zorg draagt, moet hij dat vooral

doen. Er zijn zoveel facetten. Er zijn ook functies waarin je best

veel verantwoordelijkheid draagt, waarmee ik geen omgekeerd

cliché wil bevestigen. Vrouwen nemen ook graag

verantwoordelijkheid. Iedereen moet doen wat hij graag doet en

waar hij goed in is.’

Verschraegen zegt dat hij al vaker van plan is geweest om in het

zogenaamde ‘project 600’ werk te combineren met een

opleiding tot verpleegkundige. ‘Maar ik stel het steeds uit. Een

verpleegkundige draagt enerzijds meer verantwoordelijkheid, en

ze mogen ook spuiten zetten, wat ik als zorgkundige niet mag.

Anderzijds zijn er minder jobs voor hen in een wzc, en ik werk

hier graag. In de zorg draag je per slot altijd enige

verantwoordelijkheid, bij alles wat je doet.’

Florian Wauman (30) is net gepromoveerd tot adjunct-

leidinggevende in het operatiekwartier in AZ Niklaas. Hij geeft

toe: ‘In het ziekenhuis zijn de meeste leidinggevenden vrouw,

maar de weinige mannen die instappen, stromen vaak door.’

Florian studeerde af als kinderverpleegkundige. ‘Die keuze was

mee ingegeven door mijn ervaring bij de scouts.’ Intussen

stroomde hij door naar een functie die meer technisch van aard

is. ‘Er zijn misschien weinig carrièremogelijkheden, maar het

grote voordeel is dat er veel verschillende jobs zijn, en dat je

tijdens je loopbaan nog kunt bijleren en evolueren.’



4

VARIA

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Vanaf heden is onze nieuwe fit-o-meter te vinden in de tuin van Zonnehove. De fit-o-

meter bestaat uit 12 oefeningen verspreid in de tuin, startende aan de algemene ingang. Iedere oefening wordt uitgelegd

en geïllustreerd met een foto.

Voor de foto’s konden we rekenen op kinesitherapeuten, ergotherapeuten, animatoren en directieleden als model.

Wat is het doel van onze fit-o-meter? Jullie zo veel mogelijk in beweging krijgen!

Ga met familie, medebewoner, personeel of alleen op stap en ga de uitdaging aan! Alle oefeningen kunnen in zittende of

staande positie uitgevoerd worden. Op deze manier willen we iedereen de kans geven om deel te nemen.

Extra motivatie nodig? We geven hier alvast 10 voordelen van bewegen.

1. Het verbetert het humeur en geeft energie. Bovendien zorgt bewegen in groep voor betere sociale contacten.

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

3. Het verbetert de loopsnelheid.

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

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

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

7. Het verkleint het risico op fracturen. Het zonnetje geeft ons extra vitaminen D.

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

houden.

9. Het is goed voor de mentale gezondheid en draagt bij aan betere zelfredzaamheid.

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

Hopelijk komen we elkaar snel tegen op onze fit-o-meter!

Samen blijven we in beweging
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PASTORAAL NIEUWS

WOORDJE VAN DE PASTORALE DIENST

Beste bewoner, familielid, vrijwilliger, collega,

Onze Paus Franciscus is een grote vriend van iedereen die in de marge van de samenleving leeft: vluchtelingen, armen, gehandicapten, en

ook ouderen! De Corona crisis heeft veel ouderen zwaar getroffen, om het even of ze nog in hun eigen huis of appartement woonden of in

een voorziening. Er zijn ook schrijnende beelden geweest uit andere landen waar in woonzorgcentra de zorgverleners de bewoners gewoon

aan hun lot hadden overgelaten. Zelfs zonder de Corona crisis, weten we dat veel ouderen en senioren zich buitengesloten voelen uit de

samenleving, dezelfde samenleving die zij hebben helpen opbouwen!

Daarom heeft de Paus de vierde zondag van juli uitgeroepen tot Werelddag van Grootouders en Senioren. Dit jaar wordt het zondag 25 juli.

Volgens de Paus: “Grootouders vormen de schakel tussen de verschillende generaties, maar worden al te vaak vergeten. Hun stem is zo

waardevol omdat het mensen aan hun roots herinnert. Het is belangrijk dat grootouders kleinkinderen ontmoeten en omgekeerd.”

De datum van de nieuwe werelddag is gekozen op basis van de feestdag van de Heiligen Joachim en Anna, de ouders van Maria en dus de

grootouders van Jezus. Hun feestdag valt op 26 juli, en op vele plaatsen worden grootouders geëerd op deze dag. Wat ik zo mooi vind aan

deze nieuwe Werelddag van Grootouders en Senioren is dat het een gelegenheid is om alle ouderen in de bloemetjes te zetten, ook

ouderen die door hun eigen keuze of de omstandigheden van het leven geen kinderen of kleinkinderen gekregen hebben. Wij van de

jongere generaties hebben zo veel te danken aan jullie! Jullie hebben onze welvarende, vredevolle samenleving samen opgebouwd, en we

kunnen zo veel leren van jullie op vlak van wijsheid, geduld, omgaan met tegenslagen…

Graag wens ik alle grootouders en senioren een gelukkige werelddag! En als het een keer moeilijker gaat, wens ik je een stralende lach:

De kracht van de lach – Christel Heselmans

Onderschat niet

de kracht van de lach

een fantastisch middel

voor de oude dag

Het is niet alleen prettig

maar ook nog gezond

dat buikje gaat schudden

en wordt minder rond

je gezicht gaat ontspannen

plooien worden glad

en rimpels die toch blijven

minder diep dan je had

Lachen is beter dan vitamine

een goeie antioxidant

goedkoper dan amfetamine

't is bovendien nog plezant

beter dan elk voedingssupplement

is te blijven lachen en gieren

je blijft ervan content

en jong in hart en nieren!

Van harte,

Gabrielle Christenhusz

namens de pastorale dienst

christenhusz@zonnehove.zkj.be 09/321 7411

Foto: © Vatican Media

Aankondiging: kleine bedevaart naar onze Mariagrot

Sinds 2019 gaan we op bedevaart op een andere manier in Zonnehove, omdat de grote bedevaart naar Oostakker Lourdes te

vermoeiend geworden was voor steeds meer deelnemers (zowel bewoners als begeleiders). Corona heeft er vorig jaar ook een stokje

voor gestoken. We zijn blij dat we dit jaar opnieuw mogen proberen, als het weer goed is (maar niet té goed!) We kunnen spijtig genoeg

geen familie of vrienden uitnodigen dit jaar om mee deel te nemen, maar we zijn dankbaar voor de hulp van Zonnehove vrijwilligers.

De data:

• dinsdag 22 juni: afdeling 3

• donderdag 24 juni: afdeling 2 inclusief gelijkvloers oudbouw

• donderdag 1 juli: DVC De Maretak

• woensdag 7 juli: Klein Kouterken

• vrijdag 9 juli: afdeling 4

• donderdag 22 juli: GAW De Drie Linden

We spreken af telkens om 15 uur in de kapel. Na een kort gebedsmoment in de kapel, maken we de ‘ommegang’ (volgens het

gezondheidswandeling parcours) tot aan onze Mariagrot. Aan de grot branden we kaarsjes en eindigen we met gebed en zang.

Inschrijvingen via animatie (of Mieke voor GAW / Carine voor DVC).
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PASTORAAL NIEUWS

PASTORALE TERUGBLIK

Aswoensdag – 17 februari

Nooit werden er zo veel assenkruisjes uitgedeeld als dit jaar!

In GAW De Drie Linden: van deur tot deur.

In DVC De Maretak: een gebedsdienst voorgegaan door Carine en haar

team.

Op Klein Kouterke (afdeling 1), de Paddenhoek en Krekelhof (afdeling 4):

korte gebedsmomenten in de kamer.

Assenkruisjes uitgedeeld op de woningen en in de gang, aan bewoners,

familieleden en medewerkers.

Samen de Veertigdagentijd begonnen!

Pastorale stagiaire Valérie – februari en maart

Zonnehove verwelkomt regelmatig studenten verpleegkunde, zorgkunde,

ergotherapie, kinésitherapie, enzovoort. Maar zelden zien we een student(e)

pastor. Valérie heeft stage gelopen in Zonnehove van Aswoensdag tot

Palmzondag. Het was haar allereerste stage, en ze heeft veel geleerd over

de zorg en het wonen en leven in een woonzorgcentrum. We wensen haar

het allerbeste in haar verdere studies en loopbaan!

De Goede Week en Pasen

250+ kaartjes met gewijde Palmtakjes werden uitgedeeld na Palmzondag

(28/4).

Er waren de gebedsdiensten met H. Communie voor elke afdeling en GAW

De Drie Linden op Witte Donderdag (1/4) of Goede Vrijdag (2/4) om het

Laatste Avondmaal en het lijden en sterven van Jezus samen te gedenken,

gevolgd door gebedsdiensten met H. Communie voor elke afdeling en GAW

De Drie Linden om het grote feest van Pasen te vieren! (7/4 en 9/4)

Gemeenschappelijke ziekenzalvingen in mei

Jaarlijks wordt in het WZC Zonnehove aan alle bewoners de kans gegeven

deel te nemen aan een gemeenschappelijke ziekenzalving. In december,

net vóór de uitbraak, kregen bewoners van afdeling 4 de mogelijkheid om

tijdens hun misviering de ziekenzalving te ontvangen.

In mei waren de andere afdelingen aan de beurt.

Telkens een moment van vreugdevolle verbondenheid.

AFSCHEID VAN

Mevrouw Juliana Van De Velde, weduwe van de heer Marcel De

Meyer, geboren op 4 juni 1917 te Wetteren, overleden op 7 maart

2021 in Zonnehove.

Mevrouw Georgette Van Laere, ongehuwd, geboren op 5 maart

1932 te Drongen, overleden op 9 maart 2021 in Zonnehove.

Mevrouw Ingrid Roels, weduwe van de heer Robert Pollaris,

geboren op 28 december 1930 te Aalst, overleden op 10 maart

2021 in Zonnehove.

Mevrouw Rachel Wijmeersch, weduwe van de heer Silvère Leys,

geboren op 24 december 1928 te Antwerpen, overleden op 13

maart 2021 in Zonnehove.

Mevrouw Agnes Van Assel, weduwe van de heer Noël

Vanspeybroeck, geboren op 1 oktober 1925 te Knokke, overleden

op 22 maart 2021 in Zonnehove.

Mevrouw Agnès Provo, echtgenote van de heer Jaak Droessaert,

geboren op 23 juli 1936 te Gent, overleden op 25 maart 2021 in

Zonnehove.

Mevrouw Norma Bacquaert, echtgenote van de heer Etienne

Aerts, geboren op 21 juli 1936 te Gent, overleden op 28 maart

2021 in Zonnehove.

De heer Graciaan Verschuere, weduwnaar van mevrouw Rachel

Van Daele, geboren op 9 april 1924 te Sint-Martens-Latem,

overleden op 13 april 2021 in Zonnehove.

Mevrouw Gabrielle Stevelinck, weduwe van de heer Gustaaf Den

Hert, geboren op 26 maart 1924 in Zaffelare, overleden op 26 april

2021 in Zonnehove.

De heer Christian Schollier, weduwnaar van mevrouw Therese

Marie Ide, geboren op 21 februari 1928 te Gent, overleden op 14

mei 2021 in Zonnehove.

Mevrouw Irena Bisschop, weduwe van de heer Marcel Tack,

geboren op 9 juli 1922 te Gent, overleden op 17 mei 2021 in

Zonnehove.

Mevrouw Yvette Vermeulen, weduwe van de heer Van

Cauwenberghe, geboren op 8 maart 1937 te Zwijnaarde, overleden

op 29 mei 2021 in Zonnehove.

De heer Lucien Lepoutre, weduwnaar van mevrouw Anna

Deneckere, geboren op 13 november 1933 te Hamont, overleden

op 31 mei 2021 in Gent.

Mevrouw Godelieve Floré, weduwe van de heer Sprangers Julien,

geboren op 5 augustus 1933 te Lokeren, overleden op 4 juni 2021

in Zonnehove.

Mevrouw Verstraeten Diane, weduwe van de heer Speltdooren

Herman, geboren op 3 mei 1933 te Gent, overleden op 5 juni 2021

in Zonnehove.

We wensen de families veel sterkte toe bij het verlies

van hun dierbaren.
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KORTVERBLIJF

EVALUATIE KORTVERBLIJF

Nu we al een eindje ver zijn in 2021 is het goed om eens terug te kijken naar het voorbije jaar. In 2020 werd een bevraging gedaan bij alle

bewoners die in de loop van het jaar in kortverblijf geweest zijn in Zonnehove. Deze bevraging werd ingevuld door 15 personen op een

totaal van 52 mensen die in kortverblijf geweest zijn. Het aantal ingevulde evaluaties ligt duidelijk lager dan in 2019 (23 ingevuld) omdat het

dan ook een speciaal jaar was: t.g.v. de CORONA zijn er minder personen in kortverblijf gekomen maar ze bleven wel een langere periode

omdat het niet evident was om te verhuizen van de ene voorziening naar de andere. Een tweede reden was ook dat de familie minder kon

helpen bij het invullen van de evaluatie gezien de beperkte bezoekregeling de voorbij maanden.

De bevraagde items waren o.a.: het onthaal in het woonzorgcentrum, maaltijden, zorgverlening,..

Hieronder enkele resultaten.

Hoe tevreden bent u over de manier waarop u werd onthaald op de

afdeling?

Bewoners en familieleden zijn tevreden over de vriendelijkheid en de

bereidheid van de medewerkers om ervoor te zorgen dat alle documenten,

medicatie e.d. zo snel mogelijk in orde worden gebracht.

Hoe tevreden bent u over de accomodatie?

Bewoners en familieleden zijn tevreden maar gaven toch ook aan dat er

dringend nood is opfrissing van de ruimtes in het oude gebouw. De tuin en

het groene uitzicht vanuit de kamers zijn voor iedereen een heel groot

pluspunt!

Hoe tevreden bent u over de maaltijden?

Vanaf 2020 is de keuken opnieuw in eigen beheer gekomen. Er worden

dagelijks inspanningen gedaan om lekkere en gezonde maaltijden te serveren.

Hoe tevreden bent u over de verzorging die u krijgt door het zorgteam?

Het is niet altijd evident voor de medewerkers om de beloproepen zo snel

mogelijk te beantwoorden en wachten duurt lang.... maar de vriendelijkheid

en behulpzaamheid van de medewerkers maakt dat veel bewoners heel

tevreden zijn over de zorg.

Algemene conclusie: er is een algemene tevredenheid merkbaar: bij 66% van de bevraagden beantwoordde het kortverblijf volledig aan

hun verwachtingen en ook 66% zou het kortverblijf in Zonnehove zeker aanraden aan anderen.
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VRIJWILLIGERS

Begeleid werk, wat is het?

Personen met een beperking die willen werken maar niet binnen het gewone economische circuit

terechtkunnen, kunnen begeleid werk uitvoeren.

Begeleid werken laat toe dat een persoon met een handicap zijn eigen mogelijkheden en vaardigheden

benut en ontwikkelt, dit door op zoek te gaan naar deeltaken die de persoon goed kan en graag doet.

Wij geloven in sociale inclusie. Daarom begeleiden wij mensen, die lange tijd niet of nog nooit gewerkt

hebben, naar werk.

De begeleid werker staat onder begeleiding van een externe jobcoach, verbonden aan een dagcentrum.

De jobcoach biedt individuele ondersteuning door de kandidaat eerst te leren kennen, te vragen naar

de interesses om van daaruit op zoek te gaan naar een job die hij/zij graag doet. De begeleide werkers

die in WZC Zonnehove komen werken, starten samen op met de jobcoach om te zien of de job hen ligt.

Nadien blijft de jobcoach regelmatig langskomen om te zien of alles goed verloopt. De begeleid werkers

komen doorgaans enkele uren of dagen per week werken.

Een begeleid werker ontvangt geen loon en heeft geen arbeidscontract. Hierdoor behoren de begeleid

werkers tot de vrijwilligerswerking. Het uitoefenen van de job is een verrijking voor de begeleid werker

en een ondersteuning voor ons woonzorgcentrum!

Wie zijn onze begeleid werkers?

Peter

Peter is een enthousiaste medewerker die graag iets om handen heeft. Ondanks het feit dat Peter verbaal niet zo sterk is komt hij 3 halve

dagen helpen bij het op- en afdienen van de maaltijden, het ronddelen van de soep en ondersteunt hij de technische dienst door

drankkarren klaar te zetten. Als er een activiteit is helpt hij graag mee met de bewoners. Op vrije momenten geeft Peter onder andere de

bloemen water of deelt hij documenten rond. Eens de coronapandemie voorbij is zal Peter onze cafetariawerking opnieuw ondersteunen en

zal hij jullie met plezier bedienen!

Tom

Tom is een gekende medewerker binnen ons woonzorgcentrum. Al jarenlang staat hij in voor de waterbedeling op alle afdelingen. Tom

zorgt ervoor dat onze bewoners wekelijks de nodige flessen water krijgen en maakt dan ook steeds een praatje met hen. Als hij klaar is met

de waterbedeling, versterkt hij het team van de technische dienst door te helpen bij klusjes of bij het onderhouden van de tuin.

Baptist

Baptist komt tweemaal per week helpen bij de koffiebedeling en voor activiteitenbegeleiding. Voor onze bewoners is de aanwezigheid van

Baptist zeker een meerwaarde: Hij speelt graag gezelschapsspellen met de bewoners, verzorgt zangnamiddagen of pleziert de bewoners

door met hen een wandeling in de tuin te maken

Vicky

Last but not least: Vicky. Vicky is onze eerste en enige vrouwelijke begeleid werker. Zij helpt elke woensdag bij de koffiebedeling en

ondersteunt de afdeling nadien nog door enkele logistieke taken uit te voeren. Vicky is een rustige, vrolijke dame die steeds met de

glimlach koffie schenkt aan onze bewoners.

PETER

BAPTISTE

VICKY TOM
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MEDEWERKERS

TEAM IN DE KIJKER: HET KINE TEAM

Zonnehove heeft een kinéteam dat bestaat uit 4 gediplomeerde

kinesitherapeuten (2 voltijdse en 2 halftijdse).

Wij zijn werkzaam op een vaste afdeling, maar werken ook soms

mee aan afdelingsoverschrijdende activiteiten met de

ergotherapeuten en de animatoren, zoals onze welgekende “week

van de valpreventie”, elk jaar in april.

Ons doel is de bewoners zo actief mogelijk te houden, maar vooral

ook om individuele revalidatie te bieden aan bewoners die dit vanuit

een bepaalde gezondheidsproblematiek nodig hebben. Zo proberen

wij de zelfredzaamheid van onze bewoners optimaal te houden en

ondersteuning te bieden aan het verzorgend personeel bij de

transfers van onze bewoners. Wij hechten ook heel veel belang aan

valpreventie in het algemeen.

Individuele kinesitherapeutische behandelingen worden opgestart

op doktersvoorschrift, die dan ook vaak geëvalueerd worden met de

betrokken arts. Die behandelingen worden op de kamer gegeven of

in de daarvoor voorziene kinéruimtes.

Wij staan ook in voor het aanbrengen van de meest geschikte

orthopedische hulpmiddelen voor onze bewoners. Zo gaan wij met

onze externe bandgisten steeds op zoek naar de juiste rollator of

rolstoel. Hiervoor kan je dus ook bij ons terecht.

Verder zetten wij ook in op groepsactiviteiten en proberen wij op

regelmatige basis groepsgymnastiek te organiseren op de afdeling,

een “tour de France”, de week van de valpreventie en zoveel meer.

Onlangs werd onze fit-o-meter helemaal vernieuwd en ook daarmee

hopen wij veel bewoners op een leuke manier in beweging te

krijgen.

Nu de zomer er weer aankomt, hopen wij opnieuw veel mensen

mee te nemen op onze duofiets, wat voor veel bewoners een hele

leuke ervaring is!

Ons kinéteam daagt u steeds uit om grenzen te verleggen,

ongeacht de leeftijd en elk volgens zijn eigen mogelijkheden!

Korte voorstelling van ons team.

Kathleen Den Haese

Mijn naam is Kathleen Den Haese.

Sinds 1998 werk in WZC Zonnehove. Als pas afgestuurde werkte ik

hier aanvankelijk alleen. Toen was de nieuwbouw er nog niet en

deed ik behandelingen over het gehele woonzorgcentrum. Door de

jaren heen en met de komst van de nieuwbouw en het

dagverzorgingscentrum is het team uitgebreid tot 4 kinesisten en

hebben we elk onze eigen afdeling.

Ik werk hier enkel in de voormiddag en doe voornamelijk

behandelingen op de gesloten afdeling waar mensen met dementie

verblijven. De behandelingen bestaan vooral uit gangrevalidatie en

fietsen op de theratrainer. Indien mogelijk kunnen er ook nog

specifieke oefeningen gegeven worden naar kracht, evenwicht,

stabiliteit en souplesse, maar de nadruk ligt vooral op het

stimuleren van hetgeen wat de mensen nog kunnen en graag doen.

Zo gaan we op mooie dagen veel in de tuin wandelen of fietsen

met de duofiets, of doen we een deeltje van de fit-o-meter.

Naast het werk hier in Zonnehove heb ik ook een eigen praktijk en

ben ik mama van twee fantastische kinderen, Henri en Emile. En

tijdens het beetje vrije tijd dat ik heb, hou ik ervan om op de

mountainbike te springen en een ritje te doen of heerlijk in de zon

te zitten met een goed boek.

Anja Clincke

ik werk reeds 28 jaar als kinesitherapeute, waarvan 20 jaar in de

geriatrie en 12,5 jaar voltijds in Zonnehove. Ik hou ervan mensen in

beweging te brengen en geniet vooral van het feit bewoners zo

lang mogelijk actief te houden. Ik hou enorm van het sociaal

contact met de ouderen en de dankbaarheid die ik van hen mag

ontvangen, stimuleert mij dagelijks in mijn job.

Ik ben getrouwd met Bart, maar heb geen kinderen. In mijn vrije

tijd ga ik graag wandelen en fietsen en ben ik ook actief als

bestuurslid in turnclub Sterk en Lenig Drongen en lesgever “turnen

voor actieve 50-plussers”.

Binnen Zonnehove werk ik vooral op afdeling 4 en 3. Ik probeer

wekelijks een groepsgymnastiek te organiseren op onze afdeling:

“een gezonde geest in een gezond lichaam”, blijft ons motto.

Verder ben ik ook aangesteld als “tilcoach” in Zonnehove, waarbij ik

regelmatig opleiding geef aan zorgpersoneel in verband met het

veilig verplaatsen van personen.

Sylvia Van Rossem

In 2017 studeerde ik af als kinesitherapeut aan de Universiteit van

Gent (Master: kinesitherapie en revalidatietherapie bij inwendige

aandoeningen). Na het afstuderen ben ik onmiddellijk in de

geriatrische sector terecht gekomen en ben ik hier mijn hart kwijt

geraakt. Ik heb tijdens mijn korte loopbaan de kans gekregen om

binnen verschillende WZC’s ervaring op te snuiven, maar ben

ondertussen al 2 jaar voltijds actief binnen Zonnehove. Ik werk

voornamelijk op afdeling 2 en het 1e verdiep van afdeling 3.

In het bijzondere jaar 2020 werd ik mama van een dochter, Maithé.

Sommigen zijn al op de hoogte, voor anderen zal het een nieuwtje

zijn: in november 2021 zal ik voor de tweede keer mama worden,

een zoontje.

Buiten het werk en de zorg voor mijn kindje(s) ben ik graag actief

bezig. Dagelijks kom ik met de fiets naar het werk. In het weekend

probeer ik nog wat extra te bewegen (gaan lopen of gaan

wandelen). Je kan mij ook regelmatig terugvinden in de fitness waar

ik verschillende groepslessen volg (spinning, pilates,…).

Ellen De Buck

Ik studeerde af in 2018 als kinesitherapeut aan de universiteit van

Gent. Ik ging eerst aan de slag in de privésector. In september 2019

startte ik hier dan in Zonnehove. Je kan me telkens terugvinden in

de voormiddag en dit op afdeling 3 en in het

dagverzorgingscentrum.

Bewoners zo lang mogelijk actief en zelfstandig houden vind ik heel

belangrijk. De dankbaarheid die ik hiervoor terugkrijg van de

bewoners is groot.

Ik woon samen met mijn vriend in de mooie Vlaamse Ardennen. Wij

zijn beiden heel sportief. Lopen, padel, mountainbiken, wandelen…

passeren wekelijks op de planning. Met een partner die ook als

kinesist werkt in een zelfstandige praktijk proberen we onze

kostbare vrije tijd in het weekend zoveel mogelijk te spenderen met

vrienden en familie.
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Activiteit afdeling 1

Zoals op elke donderdag werd er in mei

ook opnieuw gebakken. Op een druilige

dag in mei bakten de bewoners samen

met Laura kattetongen. De bewoners

gebruikten hun kennis en skills van

vroeger en genoten achteraf van het

eindwerk.

Activiteit afdeling 2

Genieten van de eerste

lentezon! Meer moet dat niet

zijn hé!
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Activiteit afdeling 3

Op donderdag 6 mei hebben we op

afdeling 3 een Franse themadag

gedaan.

We hebben een online wandeling

gemaakt door het Louvre om

daarna als echte kunstenaars zelf

de Mona Lisa te schilderen. In de

namiddag was er een wijnproeverij

met alle nodige uitleg en filmpjes.

We sloten de dag af met een

gezellige kaasavond met Franse

Muziek. Iedereen heeft er enorm

van genoten.

Activiteit afdeling 4

Op 03/06/2021 kwamen de aaidieren uit Sint-Gillis-Waas van ‘

Stal Deyaert’ op bezoek voor de bewoners van afdeling 4. We

hadden geluk, het was stralend weer, waardoor we met de

bewoners naar het terras van de cafetaria zijn verhuisd. Zowel

de kat, hond, cavia’s, konijnen, kippen als de geit konden onze

bewoners bekoren. Een prachtige namiddag!
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GAW DE DRIE LINDEN

Eindelijk konden we op maandag 15 maart opnieuw van start gaan met het

serveren van het middagmaal in het restaurant op de 1e verdieping. Aangezien de

ruimte in het restaurant niet voldoende is om iedereen op voldoende afstand een

plaatsje te kunnen geven, werden er ook enkele tafels in de ruimte ernaast gezet.

Ook de andere veiligheidsmaaltregelen m.b.t. CORONA dienen gerespecteerd te

worden zoals: vaste plaatsen aan tafel, dragen van een mondmasker en handen

ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van het restaurant en voldoende

verluchten van de ruimte. Ondanks deze vele regels die gevolgd moeten worden,

was het toch een blij weerzien na maanden van apart eten in de eigen flat.

Hieronder enkele sfeerbeelden……
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MEDEWERKERS

Bonsu Felicity

Zorgkundige

Afdeling 2

NIEUWE MEDEWERKERS IN BEELD

Kokur Beyza Nehir

Administratie

Verbanck Jolanda

Zorgkundige

Afdeling 2

Boone Tiffany

Zorgkundige

Mobiele equipe

ZIJN VAN ONS HEENGEGAAN

De heer Gerard Clincke, echtgenoot van mevrouw Gaby Schepens en vader van Anja Clincke (kinésitherapeute), overleden op 11 mei 2021.

FAMILIENIEUWS

Hartelijke gelukwensen

Op 24 maart is Zamira Sadikaj (logistiek medewerkster afdeling 1) in het huwelijk getreden

met Ardit Sylaj.

Veel geluk samen!

Proficiat voor mw. De Maere Cecile (kamer 152) met

haar 18e achterkleinkindje ELOISE. Bovendien het 5e

viergeslacht in de familie.
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ONZE BEWONERS

Op afdeling 1 verwelkomen wij:

- Mw. Claeys Marie-Thérèse op kamer 37

- Mw. Neirynck Brigitte op kamer 39

- Mr. De Waele Johan op kamer 53

- Mw. Verhellen Beatrice op kamer 30

- Mw. Mortier Daniella op kamer 28

- Mw. Van Den Broecke Rosa op kamer 25

Op afdeling 2 verwelkomen wij:

- Mw. Berkein Maria-Theresia op kamer 135

- Mw. Devrome Agnes op kamer 138

- Mr. Dekie André op kamer 143

- Mw. Clauwaert Eliane op kamer 142

Op afdeling 3 verwelkomen wij:

- Mr. Willems Gaston op kamer 120

- Mw. Kint Suzanna op kamer 103

- Mw. Vereecke Elsa op kamer 206

- Mr. Delouvroy Jean op kamer 203

Op afdeling 4 verwelkomen wij:

- Mw. De Maesschalck Liliane op kamer 361

- Mw. Iterbeke Martine op kamer 317

- Mw. Aelterman Sonia op kamer 356

- Mw. Van Cauwenberghe Liliane op kamer 318

- Mw. Papegnies Antoinette op kamer 319

- Mr. De Buck Roger op kamer 358

- Mw. De Clerck Annie op kamer 363

Proficiat aan alle jarige bewoners, vrijwilligers en
medewerkers in de maanden april, mei en juni.

• 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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DVC DE MARETAK

NIEUWS UIT HET CVD 'DE MARETAK'

WAT IS EEN CENTRUM VOOR DAGVERZORGING (CVD)?

Lees hier getuigenissen van familieleden.

• Dankzij de dagopvang slagen we erin mama zo lang mogelijk

thuis te houden. Haar gelukkig zien, is het allerbelangrijkste voor

ons.

Ze kijkt er iedere dag naar uit om te mogen gaan en is blij als we

haar ophalen om naar De Maretak te rijden.

Het is belangrijk voor mama dat ze zich goed voelt in een

vertrouwde veilige omgeving.

In de Maretak staat de huiselijke sfeer centraal.

Mama is heel sociaal, het is een ideale gelegenheid om enkele

keren per week de eenzaamheid en de lege momenten te

doorbreken.

Ze kan overdag fijn vertoeven in het gezelschap van andere

senioren.

Ze heeft er de beste zorg en ze wordt gestimuleerd om deel te

nemen aan groepsactiviteiten.

We zijn jullie heel dankbaar met hoeveel liefde ze elke keer

ontvangen wordt.

C.B.

Mama is licht dementerend en woont nog alleen thuis. Mijn zus en

ik nemen de ganse organisatie van het huishouden bij haar thuis

op ons. Voor ons is het een hele geruststelling dat ze naar de

dagopvang kan gaan. Het stimuleert haar in het sociaal contact en

we voelen dat ze daardoor veel alerter is. Het stimuleert en

prikkelt haar brein en het gevoel dat ze onder “vrienden/

vriendinnen” is fleurt haar helemaal op. Het is een soort van warm

nest. Carine, Angelique en Nathalie zorgen er elke dag voor dat

iedereen zich welkom voelt.

De dagen dat ze niet naar de opvang gaat (weekend + maandag)

weet ik dat ze zich wat verveelt en een beetje verward rond loopt

in huis. Dat geeft me een slecht gevoel. Mama is gelukkig heel

positief ingesteld waardoor ze dit slecht gevoel bij ons een beetje

weg neemt, maar toch is het er. Ik ga dan verschillende keren

langs om te kijken of alles ok is of ze komt dan mee naar ons

thuis zodat ze niet alleen moet zijn. Het voelt goed, geeft rust in

mijn hoofd en neemt veel druk van me af als ze naar de

dagopvang kan gaan. Weten dat er voor haar gezorgd wordt en

dat ze lekker eten krijgt is voor mij een hele geruststelling. Haar

zien stralen als ik haar ’s avonds kom ophalen maakt mij ook

gelukkig.

I. B.

Het was met een klein hartje toen ik ging aankloppen bij het

dagcentrum om mijn man in te schrijven. Ik had in het begin wat

schuldgevoelens maar toen ik de werking zag en de liefdevolle

zorgen waarmee iedereen omringd is had ik er onmiddellijk een

goed gevoel bij. In familieverband kan men die diensten en

aandacht niet aanbieden aan de zieke partner of familielid. Dit was

de start van een nieuwe fase in ons leven, vroeger dan we ons

ooit hadden voorgesteld, maar we hebben het moeten accepteren

en het is de ideale oplossing om zo ons verder leven nog

aangenaam te kunnen doorbrengen. De partner is heel gelukkig

in het dagcentrum en ik kan ondertussen de huishoudelijke taken

doen en nog wat tijd voor mezelf nemen zodat de batterijen

opgeladen zijn als de partner 's avonds thuiskomt.

Heel veel dank en waardering aan het ganse team van DVC de

Maretak.

ADC

Voor mij was het CVD een 2e thuis voor mijn moeder, een plaats

waar ik haar met een gerust hart kon achterlaten aan jullie goede

zorgen.

Het was ook een plaats waar zij toch wel genoot van jullie

aandacht en de babbel met de anderen, sociaal contact dat zij

thuis niet meer had gezien al haar vriendinnen reeds waren

gestorven.

Het gaf mij ook de vrijheid om op deze dagen kleine en grotere

werkjes uit te voeren in haar huis.

Ik vergeleek het CVD altijd met de crèche voor kleine kinderen, dat

geeft aan jonge moeders ook wat ademruimte. Zelf noemde zij

het CVD ook altijd de "opvang"

R. R.

Wat als er een tijd komt dat je ouders niet meer voor zichzelf

kunnen zorgen. Het eerste wat in me opkwam was, ik (dochter) zal

dat wel op mij nemen. Met mijn gezin erbij komen we er wel.

Niets was minder waar, al gauw voelde ik, dit kunnen we niet

alleen. Iedereen stelde me voor om ze naar een WZC te doen. De

dokters, sociale diensten, …

Maar daar waren we nog niet aan toe. Door veel opzoekingswerk

kwamen we aan informatie van een CVD. Tijdens onze eerste

afspraak en totaal niets wetende van de werking daar, werden we

met open armen ontvangen door een zeer vriendelijke

verantwoordelijke. Bij dit gesprek kregen we een uitgebreide

uitleg van A tot Z, een rondleiding en een kennismaking met het

opgeleide personeel.

Toen beseften we dat dit wel eens de oplossing kon zijn. Er viel

meteen een pak van onze schouders. Ze kunnen daar een ganse

dag opgevangen worden. Er worden leuke activiteiten gedaan met

de daggasten. Ook al hebben ze hulp nodig en verzorging,

iedereen wordt daar persoonlijk met zijn probleem geholpen. Alles

draait daar om het welzijn van de daggasten. We hebben niet

getwijfeld voor mijn ouders. Ik hoefde geen schuldgevoel meer te

hebben dat ik het niet aankon. Ik kon met een gerust gevoel naar

mijn werk, omdat ik weet dat ze daar beste zorg krijgen. De

warme ontvangst van het personeel, de vriendelijkheid en de

goede zorgen dag na dag is onbeschrijfelijk. En dit alles in DVC De

Maretak. Een fijne ervaring

Ik zou het iedereen aanraden!

V.B.

Belangrijk: sociaal contact voor allebei en geeft wat meer vrijheid

aan de mantelzorger.

De instelling geeft de gelegenheid, vooral aan de partner, zaken te

doen die niet meer kunnen, bv. wandelen, fietsen, zaken waar hij

nood aan heeft en waarbij de partner niet kan aan deelnemen.

Een dag mogen en kunnen verblijven in een warm en veilig nest,

verzorgd met toewijding en comfort is een gunst.

A.N.

DVC DE MARETAKDVC DE MARETAK
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