
WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste lezer,

De maand december, een maand waarin de

dagen steeds korter en kouder worden…de

voorbode van de komende lente.

In mijn vorig woordje sprak ik de hoop uit

dat mogelijks het ergste rond Corona achter

de rug was en dat we op onze hoede

moesten zijn voor de “vierde golf”. Vandaag

constateer ik dat we er middenin zitten.

Corona beheerst ons leven, veel meer dan

ons lief is. Het virus zorgt ook voor

verdeeldheid en onverdraagzaamheid in

onze maatschappij, de standpunten liggen

soms ver uit elkaar, kritisch nadenken wordt

niet altijd op prijs gesteld. Ik blijf erbij dat

een pragmatische houding, overleg en

begrip en respect voor ieders standpunt ons

nog steeds het verst brengen.

Slechts enkele weken geleden hoorde ik in

het nieuws dat de economie weer aantrok

en dat de bedrijven weer op het niveau

zaten van voor de Corona epidemie. Ik

hoorde ook dat er te weinig grondstoffen

waren, dat er te weinig medewerkers

waren…Ook in onze sector blijven vacatures

openstaan. De zoektocht naar medewerkers

gaat moeizaam. Voor 320 openstaande

vacatures voor verpleegkundigen is er

slechts één werkzoekende, voor

zorgkundigen zijn er per 100 vacatures

slechts 1.6 kandidaten.

Voor deze situatie zijn er geen

mirakeloplossingen, maar diversiteit kan en

zal wel één van de oplossingen zijn. In ons

woonzorgcentrum zien we al een grote

verscheidenheid bij onze medewerkers. De

maatschappij wordt op die manier

weerspiegeld in onze dichte omgeving.

Misschien is dit het moment om taboes te

doorbreken? Diversiteit is immers nog niet

“vanzelfsprekend”, we moeten er nog steeds

actief aan werken. Ik las onlangs een mooie

metafoor. We hebben diversiteit

uitgenodigd op “ons feest”…en dan komt de

vraag…mag diversiteit ook meedansen op

het feest?

Corona heeft mensen soms ook doen

nadenken over de prioriteiten in het leven.

Het is goed om gedreven te zijn, om

ambitieus te zijn, om te leven tot in de

toppen van je vingers. Het is ook goed om

eens te dobberen in het leven , niets te

“moeten”, gewoon “content” te zijn, een

beetje te “downsizen”. Dit brengt me

naadloos over naar het moment om

afscheid te nemen van jullie. Ik ben eind

2019 gestart als algemeen directeur in

Zonnehove en kan wel zeggen dat 2020 en

2021 “uitzonderlijke” jaren waren, met de

nodige uitdagingen. Ik vind het belangrijk

om bewust even stil te staan bij dit moment.

Ik neem immers afscheid van bewoners,

familieleden, vrijwilligers en medewerkers

waar ik intense, belangrijke en

deugddoende contacten mee had en heb.

Met het einde van het jaar in zicht wens ik u

allen en ook mezelf een rustig en stabiel

2022 toe, een goede gezondheid en vele

momenten van geluk. Laat ons samen

genieten van de kleine “gelukjes” in het

leven, met een toets humor, een vleugje

zelfrelativering en een portie optimisme.

En niet vergeten…als we het over girl-power

hebben, de “rode duivelinnen” hebben in

een preselectie wedstrijd gewonnen met 19/

0 van Armenië! Een wereldrecord waar we

fier op mogen zijn.

Met warme genegen groet,

Christa Van Hecke

Beste lezer,

Ik stel u graag onze beide ambassadeurs “werkbaar werk”

voor. Stephanie Van Hijfte, medewerker

onderhoudsploeg en Julie Callens, ergotherapeut.

Zij zijn een aanspreekpunt voor iedereen om vragen,

bemerkingen en tips door te geven om het werk

“werkbaarder” te helpen maken.

Mvg,

Christa Van Hecke

WZC Zonnehove

4e kwartaal 2021
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KWALITEIT

Mond- en tandzorg

Sinds 2012 werken wij samen met Gerodent, de dienst

tandheelkunde van het UZ Gent, gespecialiseerd in tand- en

mondzorg voor de geriatrische mens. Zij komen tweemaal per jaar

langs in ons WZC om de consulten uit te voeren en de nodige

ingrepen te doen.

Sinds begin dit jaar werken we ook samen met de tandartspraktijk

van Diedrik Van Cauter op het Gemeenteplein in Sint- Denijs-

Westrem. We zien dat er tussendoor immers ook nood is aan

interventies. Het voordeel is dat de praktijk heel dicht bij ons WZC

ligt en dat we goede afspraken hebben gemaakt zodat we snel

een afspraak kunnen verkrijgen. Indien de familie zich niet kan

vrijmaken om met de bewoner te gaan, proberen we een

vrijwilliger te regelen die met haar/ hem naar de praktijk gaat.

Voor beide initiatieven werken we met een mondzorgdossier,

zodat er een goede communicatie is tussen hen en ons.

Graag staan we stil bij het dagdagelijks poetsen en welke

materialen hiervoor nodig zijn.

Voor het poetsen van de natuurlijke tanden, gebruik je een

tandenborstel en tandpasta. Er zijn veel soorten tandenborstels,

best gebruik je één met een kleine borstelkop, met zachte of

medium borstelharen. Zo kunnen ook moeilijke plaatsen in de

mond beter bereikt worden en kan al het vuil weggepoetst

worden. Daarnaast is een milde tandpasta die weinig schuimt

ideaal.

Bij een gebitsprothese, dien je een gebitsprotheseborstel en

neutrale zeep te gebruiken. Een

gebitsprotheseborstel heeft langere en

steverige haren, zodat je gemakkelijker

kan schrobben (een tandenborstel is vaak

te zacht en te klein). De schuine,

driehoekige kant dient om de binnenkant

van de gebitsprothese proper te maken (de kant van het

tandvlees). De rechte kant gebruik je om de kant van de tanden

goed schoon te schrobben.

Je gebruikt best neutrale vloeibare handzeep in

plaats van tandpasta om de gebitsprothese te

poetsen. Wanneer alles goed afgespoeld is, zal je

geen zeep proeven. Tandpasta maakt het oppervlak

van de gebitsprothese ruw! Vergeet ook het

tandvlees niet te poetsen met een zachte

tandenborstel of een gaasje.

Waarom is het belangrijk om je borstel minstens één keer per

seizoen te vervangen?

De haartjes bevatten na enkele weken miljoenen bacteriën.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat een nieuwe tandenborstel meer

tandplak verwijdert dan een oude, dus vervang je borstel met

regelmaat zodat je je tanden zo goed mogelijk schoon en gezond

houdt!

Wij voorzien vanuit het WZC enkel tandapasta, alle andere

materialen dient u zelf te voorzien. Indien u of uw familie hier niet

zelf in kan voorzien, kunnen we dit bestellen bij onze apotheek.

Poetsinstructies volgens de 3 B’s:

• Binnenkant: zet de tandenborstel op je kiezen en ga

zachtjes heen en weer. Begin achterin en ga dan langs al je

kiezen en tanden naar voren toe. Doe dit voor de onder-

en bovenkant.

• Buitenkant: poets nu op dezelfde manier je tanden aan de

buitenkant. Ga weer met je tandenborstel van de ene naar

de andere kant, en sla geen tand of kies over.

• Bovenkant: tenslotte is de bovenkant aan de beurt. Poets

de kauwvlakken van je tanden en kiezen.

Indien u vragen heeft, spreek gerust uw hoofdverpleegkundige

aan zodat de mondzorgreferent van uw afdeling kan ingezet

worden voor bijkomend advies.

Team mondzorg

Lachen is gezondEen ouder echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten. Telkens als de oude man zijn vrouw iets

vroeg, begon hij met 'schat', 'lieveling', 'duifje', 'honnepon' enzovoorts. De buren waren onder de indruk,

want het echtpaar was al bijna 60 jaar getrouwd.

Toen de vrouw even naar de keuken was, zei de buurman tegen de man: "Ik vind het zo mooi dat u uw

vrouw na al die jaren dat u getrouwd bent, nog altijd koosnaampjes geeft".

De oude man boog zijn hoofd. "Zwijg, zei de man, ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen!".

Uit de verhalenbundel van een voormalige bewoner van Zonnehove

Een echtpaar van 60 loopt over straat als ze plots aan worden gesproken door een fee. Als de man haar de weg wijst mag hij

een wens doen.

Hij wenst: ik wou dat ik een dertig jaar jongere vrouw had! en ping... zijn wens ging in vervulling: hij was ineens 90 jaar oud!

wzc de ark, juli/augustus 2019



3

KWALITEIT

Beste bewoner, familielid, naasten,

Bij deze wil ik mezelf eventjes voorstellen en één van mijn taken

toelichten.

Ik ben Els De Schepper, werkzaam als verpleegkundige op afdeling

4, maar ik ben eveneens aangesteld als palliatief referent voor het

hele woonzorgcentrum.

Dit houdt in dat ik een aantal uren per maand vrijgesteld ben om

mij toe te leggen op taken omtrent voorafgaande zorgplanning,

palliatieve zorgen en levenseindezorgen.

Concreet betekent dit dat ik onder andere betrokken wordt in

(moeilijke) palliatieve en terminale situaties, maar ook dat ik

coaching geef aan collega’s en dat ik meehelp met het verder

uitbouwen van een degelijk palliatief beleid.

Voorafgaande zorgplanning

Als voorziening vinden wij het belangrijk om u, als bewoner, goed te

leren kennen, zodat we weten wat uw verwachtingen, zorgen,

vragen, en dergelijke zijn. We willen u de best mogelijke zorg

bieden, waarbij we voldoende stilstaan bij het aspect “kwaliteit”.

Kwaliteit van leven is voor iedereen anders... Hoe kwaliteit ervaren

wordt, verandert vaak naarmate je ouder wordt en/of met welke

ziektes je geconfronteerd wordt.

We willen daarom samen met u bekijken wat voor u belangrijk is.

Welke zorg heeft u nodig? Welke zorg kunnen wij bieden? We staan

ook stil bij toekomstige zorgdoelen en verwachtingen, zoals “wenst

u nog naar een ziekenhuis te gaan?”, “Moeten we aandringen mocht

u niet willen eten/drinken?”, “Wilt u nog gereanimeerd worden?”,...

Dit continue proces van overleg tussen u als bewoner, uw familie

en/of naasten en de zorgverleners wordt voorafgaande (of

vroegtijdige) zorgplanning genoemd.

Mogelijks heeft u reeds vóór uw opname in het woonzorgcentrum

nagedacht over wat u nog wel of niet wilt qua zorgen en

behandelingen. Mocht dit reeds vastgelegd zijn in een

wilsverklaring, dan registreren we dit automatisch in het

elektronisch zorgdossier. Nadien organiseren we een gesprek om

na te gaan of deze wilsverklaring nog steeds overeenstemt met uw

huidige wensen.

Mocht u nog geen wilsverklaring opgesteld hebben, dan vragen we

op het evaluatiegesprek met Mieke van de sociale dienst en de

hoofdverpleegkundige een paar weken na uw opname in het WZC,

een eerste maal of u bereid bent om zo’n gesprek te plannen.

We kiezen ervoor om eerst en vooral uw mening als bewoner te

beluisteren, maar eveneens die van uw familie. Mocht het gesprek

om één of andere reden (bvb: wilsonbekwaamheid) niet met de

bewoner zelf kunnen gevoerd worden, dan bevragen we de familie

en/of naasten.

Bij iedere (grote) verandering in de

gezondheidstoestand van de bewoner,

zullen we dit gesprek rond voorafgaande

zorgplanning herhalen en evalueren of de

zorgdoelen nog up to date zijn.

U kan, als bewoner of familie, ook steeds

op eigen initiatief een gesprek rond

voorafgaande zorgplanning vragen bij de

hoofdverpleegkundige, palliatieve

aanspreekpersonen van de afdeling of bij

mezelf als palliatief referent.

Waakvrijwilligers

Verder wil ik jullie graag nog een kort woordje uitleg geven over

een toekomstig project in ons woonzorgcentrum. Vanaf 2022 willen

we namelijk starten met “waakvrijwilligers”.

We zien soms dat bewoners die geen familie hebben, of enkel maar

familie die zelf al van hogere leeftijd is, “alleen” zijn in een

stervensfase. Als zorgpersoneel proberen we zoveel als mogelijk

langs te gaan bij de stervende bewoner, maar toch vinden we het

spijtig als een bewoner alleen moet komen te overlijden...

Om hieraan tegemoet te komen, hebben we enkele vrijwilligers die

reeds vroeger of nu recent een basiscursus rond palliatieve zorgen

hebben gevolgd.

Als een bewoner zoals hierboven beschreven stervende is, zal de

hoofdverpleegkundige van de afdeling mij contacteren en vragen

om waakvrijwilligers in te schakelen. Ik zal dan een beurtrol

opstellen waarbij de waakvrijwilligers telkens maximaal 4u per dag

zullen aanwezig zijn bij de bewoner.

In eerste instantie gaan we de waakvrijwilligers NIET inschakelen bij

bewoners die wel nog familie hebben. De vraag tot waakvrijwilligers

komt dan ook vanuit het team, en niet vanuit de familie. We geven

nog steeds de voorkeur dat de familie kan blijven waken, maar een

waakvrijwilliger kan in sommige situaties wel een oplossing bieden.

Tot slot...

Mocht u nog vragen hebben omtrent voorafgaande zorgplanning,

palliatieve zorgen en levenseindezorgen, dan kunt u steeds terecht

bij volgende aanspreekpersonen:

- op afdeling 1: Laura en Kyra

- op afdeling 2: Ann en Natasja

- op afdeling 3: Stéphanie (adjunct)

- op afdeling 4: Magali en Els

- nachtdienst: Selvije

Aarzel zeker en vast niet om één van deze collega’s of mezelf te

contacteren!

Els De Schepper

Palliatief referent

descheppere@zonnehove.zkj.be

Vandaag zorgen voor morgen
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VARIA

Al bijna tachtig jaar huisvest de Boekentoren kilometers aan boeken van de UGent. Wat
veel mensen niet weten, is dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog, tussen al die boeken
ook een vader en dochter woonden.

Yolanda was elf toen haar vader haar tijdens de Tweede

Wereldoorlog meenam voor een verblijf in de

Boekentoren, op de vlucht voor bombardementen.

Vandaag zijn de herinneringen aan die periode ietwat

vaag, dat kleine meisje van toen is nu 88 jaar en woont

in een woonzorgcentrum. Maar sommige dingen

herinnert ze zich dan weer haarscherp.

Veilig in de Boekentoren

“Het was aan het einde van de oorlog”, vertelt Yolanda.

“In onze buurt waren er bombardementen.” Het gezin

woonde toen dichtbij het rangeerstation van Merelbeke.

In 1944 werd dat een doelwit van luchtaanvallen. De

buurt was levensgevaarlijk, thuisblijven was geen optie. “Mijn moeder was doodsbang en vluchtte naar Groot-Brittanië. Maar mijn vader

wilde niet vluchten.”

“Hij wilde bij zijn boeken blijven, zijn volk niet in de steek laten. Dus nam hij mij mee naar de Boekentoren.” Niet onlogisch, want haar vader

was Urbain Stuyck, sinds 1936 bibliothecaris van de Gentse universiteitsbibliotheek (later, tussen 1954 en 1959 was hij hoofdbibliothecaris).

Duitsers in de belvedère

Nochtans was Urbain

aanvankelijk een koele minnaar

van de toren. Yolanda: “Toen de

bibliotheek verhuisde van de

Baudelooabdij naar de

Blandijnberg, was hij daar

helemaal niet enthousiast over.

Hij vond het nieuwe gebouw

maar niets.”

Maar in 1944 werd het hun

toevluchtsoord. Yolanda trok

met haar vader in op het

tussenverdiep van het iconische

gebouw. Helemaal boven, op het

hoogste punt van de stad,

gebruikten de Duitsers de

belvedère als uitkijktoren en

stond er luchtafweergeschut. Maar, zo wil de legende: het was ook hun eet- en feestzaal. Yolanda herinnert zich niet dat ze hen ooit

tegenkwam, hun werelden bleven gescheiden. Wat ze wél nog goed weet, is dat ze in geen geval naar buiten mocht.

Leren zwemmen in de vijver

Het roept het beeld op van een soort

gevangenis, maar voor Yolanda was

dat het zeker niet. Ze had er zelfs

vriendinnen: in de conciërgewoning

van de Boekentoren woonde een

gezin. “Dat was de conciërge met zijn

vrouw en twee dochters. Die meisjes

waren mijn vriendinnetjes. Ze

hebben me zelfs leren zwemmen, in

de vijver in de binnentuin van de

Boekentoren.”

Uren speelden de meisjes samen in

de gangen van de

universiteitsbibliotheek. Tenminste,

als ze niet te veel lawaai maakten. En

vooral: niet in de leeszaal kwamen.

“Daar stonden de fichebakken!”, zegt

Yolanda verschrikt. “Die fichebakken mochten we absoluut niet aanraken van mijn vader.” Haar blik weerspiegelt het kleine meisje van toen.

Alsof haar vader haar na al die jaren opnieuw aanmanend aansprak.

Yolanda woonde met haar vader in de Boekentoren tijdens WOII
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De veilige haven die de Boekentoren was geworden, maakte dat Urbain ervan ging houden. Op het einde van de oorlog hadden Duitsers

het plan om de toren te vernielen. De overlevering wil dat Urbain ze kon overtuigen dat niet te doen, schermend met het belang dat Henry

van de Velde ook in Duitsland had. Het was Urbains beurt de toren te beschermen die hem en zijn dochter had beschermd.

Verweven met de familie

De Boekentoren bleef ook daarna verweven met het leven van Yolanda en

haar familie. Ze huwde later met Auguste Van den Brande, die op zijn beurt

bibliothecaris van de Boekentoren werd in 1957 en hoofdbibliothecaris in

1981. Op die manier werd het ook voor Yolanda’s dochter Katelijne een

vertrouwde plek.

“Ik kwam er dus best wel vaak, als kind”, vertelt zij. “Ook ik mocht absoluut

niet aan de fichebakken komen. Of aan de boeken zelf. Mijn vader was als de

dood dat de boeken niet meer op hun plaats zouden staan, en hij ze

daardoor voor altijd kwijt zou zijn.”

Ironisch genoeg is het onder Auguste dat de fichebakken stilaan overbodig

werden: hij introduceerde de digitalisering in de Boekentoren. Pc’s en

databanken namen de rol van de fichebakken over.

DE BOEKENTOREN: VEEL MEER DAN EEN PRACHTIG MONUMENT

De Gentse Boekentoren is zo’n 64 meter aan architecturale pracht. Maar de toren is meer dan alleen een monument.

“Een baken van de wetenschap. Hier kunnen onderzoekers en studenten terecht in hun zoektocht naar kennis”, zegt

hoofdbibliothecaris Dries Moreels.

Bron: Durf Denken, Universiteit Gent

VARIA
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Hoe noemt je hond? “Deamon”

Hoe spreek je dat uit? Je spreekt het uit als “Diemen”

Midden augustus, toen Deamon net 5 maand oud was, mocht zij voor de eerste keer meekomen naar het woonzorgcentrum. Ondertussen

komt ze al 4 maanden lang mee naar het werk. Tijdens verzorgings- en maaltijdmomenten zit Deamon in een aparte ruimte in haar bench.

De eerste weken waren een aanpassingsperiode waarbij Deamon duidelijk liet horen dat ze liever bij de bewoners was. Ondertussen weet

Deamon al dat het een noodzakelijk kwaad is om af en toe gescheiden te zijn van de bewoners.

De bewoners van afdeling 2 nemen Deamon mee bij een wandeling in de tuin maar zijn ook steeds blij wanneer Deamon hen gewoon komt

begroeten in de leefruimte of op de woning. De bewoners kammen Deamon af en toe of spelen met haar door haar kauwbot aan te

bieden. Deamon gaat af en toe ook mee op krantenronde en begroet dan verschillende bewoners. Enkele bewoners getuigen over het

hebben van een hond op de afdeling:

Nelly Ketelslegers: “Toen Deamon de eerste weken op bezoek kwam was iedereen

verzot op haar en wou iedereen deze kleine, lieve hond zoveel mogelijk zien. Het was

voor iedereen nieuw om een hond op de afdeling te hebben. Daardoor werd Deamon

volop verwend met snoepjes en aaitjes. Hierdoor was ze wat onstuimiger want zoveel

aandacht was ze niet gewoon. Ondertussen is Deamon uitgegroeid tot een mooie

hond, die al heel wat rustiger is nu ze ons al beter kent. Ze kan al komen zonder een

snoepje te willen en is ondertussen de hond van iedereen. Ik merk ook dat Deamon

sinds de laatste twee weken, dus na het verlof van Julie, duidelijk kalmer geworden is.”

Denise Dolfen: “Deamon is een zeer lieve hond. Bijna elke dag zie ik haar, dit meestal in de

leefruimte. Af en toe gaat ze mee met iemand van het onderhoud op krantenronde en dan komt

Deamon eens binnen om me te begroeten. De hondentrainer is eens op het werk geweest, toen

mocht ik mee om Deamon te helpen mooi naast de rolstoel te wandelen. Op dat moment leerde ze

ook het commando ‘knie’. Als ik ‘knie’ zeg, dan weet ze dat ze met haar voorpoten op mijn schoot mag

springen. Ik krijg heel veel liefde van haar.”

Agnes Devrome: “Deamon is een braaf beest, als Julie wat zegt dan doet Deamon het en als ze bij de mensen komt is ze niet ambetant.

Deamon luistert goed en is mee in wat ze moet kunnen voor haar leeftijd. Ze is nog maar 8 maand oud dus kunnen we niet verwachten dat

ze al alles onmiddellijk kan zoals het moet maar ze leert vrij goed aan. Ze is het wel nog niet gewoon om een ander dier te zien op de

woning. Ikzelf heb een kanarievogel die Deamon zeer mooi vindt, maar van mijn vogel moet ze afblijven .”

Wist je dat…?

• Deamon een meisje is.

• Deamon momenteel nog niet op bezoek gaat op andere afdelingen maar dit in de toekomst wel mogelijk gemaakt zal worden.

Blij als een kind

Als kerstmis nadert

Met stille schreden

Als ’t buiten koud is en stil.

Witte sneeuw

De wereld dekt.

Dan word ik weer het kind

Zo blij vertederd,

En wacht zolang

Tot Hij mij wekt.

Ik hoor muziek

-serene klanken-

Engelen zingen hemels mooi.

Ik zie een kind

In moeders handen,

Vader dekt

Een krib met hooi.

Ik zie herders

Ginder ver,

Zij volgen het licht

Van een stralende ster.

Koningen al te gaar

Brengen

Goud, wierook en mirre aan.

Als kerstmis nadert

Met stille schreden

Als ’t buiten koud is,

En ’t sneeuwt

Zijn zoveel mensen nog vergeten

Te veel mensen

Zijn nog alleen.

Laten wij samen op weg gaan

Elkaar een warme hand toereiken

Dan wordt het voor iedereen

EEN KERSTFEEST-

“BLIJ ALS EEN KIND”

(Julia Loozen)

Wzc Sint-Margaretha, november/

december 2019
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AFDELING 1

- Mevrouw Michels Jacqueline, geboren op 25/4/1931, overleden op 2/10/2021

- Mevrouw Mortier Daniella, geboren op 11/2/1939, overleden op 19/10/2021

AFDELING 2

- Mevrouw Cock Cecile, geboren op 28/1/1941, overleden op 17/10/2021

- De heer Dekie André, geboren op 22/9/1929, overleden op 2/12/2021

AFDELING 3

- Mevrouw Grevisse Agnes, geboren op 9/5/1924, overleden op 17/11/2021

- Mevrouw Waelkens Laurette, geboren op 12/7/1929, overleden op 2/12/2021

AFDELING 4

- De heer Van Vlierberghe Robert, geboren op 21/11/1926, overleden op 30/9/2021

- Mevrouw Delbaere Antonia, geboren op 8/12/1924, overleden op 14/10/2021

- Mevrouw Imschoot Godelieve, geboren op 28/12/1938, overleden op 15/10/2021

KORTVERBLIJF

- De heer Deloof Karel, geboren op 30/7/1936, overleden op 5/10/2021

- Mevrouw Van Caenegem Ferdinanda, geboren op 11/2/1928, overleden op 26/10/2021

PASTORAAL NIEUWS

WOORDJE VAN DE PASTORALE DIENST

AFSCHEID VAN

We wensen de families veel sterkte toe bij het verlies

van hun dierbaren.

Beste bewoner, familielid, vrijwilliger, collega,

Op 6 januari, de twaalfde dag na Kerstmis, vieren we traditiegetrouw het feest van de Driekoningen. (Als je de liturgische kalender volgt is

het je misschien opgevallen dat de Kerk sinds het tweede Vaticaans Concilie in de jaren ‘60, dit feest verplaatst heeft naar de tweede

zondag na Kerstmis, opdat ook mensen die in de week werken het feest kunnen vieren. Je kan het spijtig vinden dat de 12 dagen van

Kerstmis daardoor ingekort zijn. Of je kan gewoon blij en gelukkig het feest twee keer vieren, dit jaar op zondag 2 en donderdag 6 januari!)

In onze contreien betekent Driekoningen zingende kinderen, en driekoningentaart met een kroon voor de gelukkige persoon die een

boontje in zijn/haar stuk taart vindt. En ook als Caspar, Melchior en Balthasar misschien niet van deur tot deur mogen komen dit jaar

omwille van Corona, toch kunnen we liederen zingen en stilstaan bij hun verhaal. De Amerikaanse-Britse dichter en schrijver T. S. Eliot heeft

een gedicht geschreven over ‘de reis van de drie koningen’ (zie het gedicht pagina 9, vertaald door Piet Thomas). Eliot geeft een realistisch

beeld van hoe het misschien was op zo’n reis: koud, slecht weer, moeilijke omstandigheden. Heimwee naar de paleizen die ze achter zich

gelaten hadden. Een herkenbaar beeld voor veel van ons, die zich neerslachtig voelen door het winter weer, en met verlangen terugkijken

naar ‘de goede oude tijden’ (van onze jeugd, of gewoon van pre-Corona). Als de drie koningen dichter bij Bethlehem komen, beginnen ze

symbolen te zien van de baby Koning naar wie ze op zoek zijn: drie bomen, die verwijzen naar de drie kruizen aan de Calvarieberg;

wijngaardranken, die verwijzen naar Jezus die zichzelf de ware wijnstok noemt; de mensen die zitten te dobbelen, zoals de soldaten later

zullen dobbelen om de kleren van de gekruisigde Jezus. En zo komen de drie koningen aan in Bethlehem, en hun ontmoeting met baby

Jezus verandert hun voorgoed.

In dit gedicht van T. S. Eliot, zoals in veel oude Kerstliederen, worden de geboorte van Jezus en zijn kruisdood verbonden aan elkaar. Het

voelt misschien onwennig aan, om Kerstdag en Goede Vrijdag in één adem te benoemen. Kerstdag is een dag vol vreugde en licht, terwijl

Goede Vrijdag vooral verdrietig en donker is. En toch zijn die twee dagen gewoon twee kanten van dezelfde munt. Vreugde en verdriet

behoren tot het menselijk bestaan. Ze zijn geen van beide blijvend, in dit leven. Maar we kunnen ze allebei delen met elkaar, en zo elkaar

helpen dragen. In de geboorte van Jezus geloven we dat God naar ons gekomen is om onze vreugde en ons verdriet, ons lief en leed, te

delen, en om ons een nieuwe weg te wijzen. Een weg naar een nieuw en echte leven!

In deze dagen van Kerstmis, wens ik jullie van harte dat je mensen mag vinden met wie je vreugde en verdriet mag delen. En dat je af en

toe mag stilstaan bij je eigen hart, waarin je Jezus mag terugvinden.

Een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar aan jullie allen!

Van harte,

Gabrielle

Pastor wzc Zonnehove januari 2016 – augustus 2021
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PASTORALE TERUGBLIK

PASTORAAL NIEUWS

Herdenkingsvieringen
november 2021

Wanneer het heel donker wordt

kan je de sterren zien.

In de bewonersmissen van maandag 8 en 15 november hebben we stilgestaan

bij de overleden bewoners en familieleden van het afgelopen jaar. EH Gino

Grenson en EH Paul Buyle zijn voorgegaan in deze herdenkingsvieringen, met

als thema ‘sterren’. Het doet deugd om jaarlijks samen te bidden voor onze

dierbare overledenen en bij hen stil te staan.

Op dinsdag 9 november werden de familieleden van de overledenen van het

afgelopen jaar uitgenodigd naar Zonnehove. Oorspronkelijk was er ook een

samenzijn in de cafetaria voorzien, een kans om bij te babbelen met andere

familieleden en het personeel, maar door de Coronamaatregelen van toen

moesten we ons beperken tot twee herdenkingsdiensten in de kapel (twee

diensten in plaats van een, opdat er niet te veel mensen tegelijk in de kapel

zouden zijn). Gabrielle, onze vorige pastor, is nog naar Zonnehove gekomen

voor deze herdenkingsdiensten, en samen met directie, diensthoofden, leden

van de palliatieve werkgroep en de animatoren, hebben we een sfeervol, intens

moment van samenzijn beleefd met de familieleden. Zo’n viering is altijd één

van de meest intense momenten van het jaar. Door de Corona situatie voelden

we nog sterker de verbondenheid en onze nood aan verbondenheid.
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PASTORAAL NIEUWS

De reis van de drie koningen

Het was een koude tocht,

en de slechtste tijd van het jaar

voor een reis, voor zulk een verre reis.

De wegen modderig, het weer guur,

de winter op zijn strengst.

De kamelen, die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden,

werden onhandelbaar

en legden zich neer in de smeltende sneeuw.

Menigmaal dachten we met spijt terug

aan onze zomerpaleizen op bloeiende berghellingen,

aan meisjes, in zijde gehuld, die gekoelde wijn ronddienden.

Onze kameeldrijvers vloekten, kankerden,

weigerden dienst, riepen om brandewijn en vrouwen.

Onze kampvuren wilden niet branden, onderdak was moeilijk te vinden,

de steden waren vijandig, de dorpen stug,

de gehuchten smerig en verschrikkelijk duur:

het was een ellendige tocht.

Tenslotte reisden wij de gehele nacht door,

sliepen zo nu en dan langs de wegkant

en hoorden gedurig in onze oren zingende stemmen, zeggend:

jullie onderneming is waanzin.

Eindelijk, toen het licht werd, daalden we neer in een luw dal,

vochtig, onder de sneeuwlijn, geurend naar groeizaamheid;

een beek snelde voort, een watermolen karnde het duister,

er waren drie bomen onder een bewolkte lucht,

en een oud wit paard galoppeerde door een weiland.

Wij kwamen bij een herberg met wijngaardranken boven de stoep.

Zes handwerkslieden dobbelden bij de open deur om zilverlingen

en zes voetknechten schopten lege wijnzakken over de vloer.

Maar niemand kon ons inlichtingen verschaffen, en zo gingen we verder,

en bereikten des avonds, geen uur te vroeg,

de plaats van bestemming; het was (dat mag ik wel zeggen)

de moeite waard.

Dit alles is lang geleden, ik heb het onthouden

en zou het over willen doen, maar ik stel,

dit vooropgesteld,

één vraag: was het doel dat ons dreef

geboorte of dood? Wij waren getuigen van een geboorte, zeker,

daar is geen twijfel aan. Maar als ik vroeger geboorte of dood zag,

dacht ik dat ze tegenstellingen waren. Deze geboorte echter

was een onverbiddelijk einde voor ons, een dood, onze dood.

Wij keerden terug naar ons land, onze koninkrijken,

maar voelden ons niet meer thuis in de oude orde

tussen vreemde mensen die hun goden omklemmen.

Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf.

© T.S. Eliot, vertaling Martinus Nijhoff
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VARIA

WEG MET DE WINTERBLUES

Voel je je uitgeblust, emotioneel, kribbig en met een onstuitbare trek in zoet of vet? Dan ben je geen uitzondering. Brits onderzoek

onthulde dat maar liefst 1 op de 5 volwassenen deze tijd van het jaar af te rekenen krijgt met een milde vorm van

seizoensdepressie: de winterblues.

De Britse evolutionair psycholoog Lance Workman verklaart onze gevoeligheid voor die donkere koude wintermaanden door zeer

ver af te dalen in onze geschiedenis. De voorouders waar we allemaal van afstammen, leefden oorspronkelijk in Afrika. Hun

hersenen waren daardoor afgestemd op een warm klimaat met vele uren van helder zonlicht. Vandaag vertoeven we hier niet alleen

in een veel kouder klimaat, we spenderen bovendien het overgrote deel van onze dag binnenshuis. Ook dat speelt een rol want er

is bewijs dat suggereert dat daglicht een belangrijke invloed heeft op de aanmaak van de neurotransmitter serotonine. Dit

gelukshormoon regelt mee onze stemming.

Een tekort aan serotonine draagt dan ook bij aan gevoelens van depressiviteit en angst. Mensen met winterblues zouden bovendien

sterker of gevoeliger reageren op schommelingen van hun serotonineniveau. Naast serotonine is ook melatonine of het

slaaphormoon betrokken partij. Van zodra het donker wordt produceert het lichaam dit hormoon om ons slaperig te maken. Maar

tijdens lange donkere dagen ligt die productie natuurlijk een pak hoger dan tijdens lange zonnige zomerdagen.

Blauwe ogen

Maar er is meer aan de hand dan louter de hoeveelheid daglicht waaraan we blootgesteld worden. Terwijl sommige onderzoeken

bewijs leveren dat mensen die verder van de evenaar leven, meer vatbaar zijn voor winterdepressies, tonen andere studies nog iets

heel anders aan. Een onderzoek naar het voorkomen van winterdepressie in het donkere Zuid-Wales en het overwegend zonnige

Cyprus, leverde dan weer geen enkel significant verschil op.

De wetenschappers onthulden wel een ander verband. Eigenaardig genoeg bleken mensen met blauwe ogen zowel in Wales als

Cyprus, zich beduidend beter te voelen tijdens de winterperiode. Zij hadden ook minder last van typische winterblues-klachten in

vergelijking met wie bruinere ogen had. "Een mogelijke verklaring is dat het blauwe pigment meer daglicht doorlaat tot de retina,

wat zou zorgen voor een hogere productie van serotonine tijdens de winter. Mogelijk ontstond die blauwe verkleuring van de iris

net om mensen in noordelijke gebieden beter te wapenen tegen dergelijke seizoensdepressies", analyseert dr. Lance Workman

(University of South Wales) dit verband in Healthy Magazine.

Vrouwen zijn meer vatbaar voor winterblues dan mannen, en dan vooral in de leeftijdsgroep tussen 20 en 50. Opvallend is dat die

gevoeligheid sterk afneemt vanaf de menopauze.

Hoe herken je de symptomen?

Is het winterblues? Een slechte week of een echte depressie? Een sombere stemming, slepende vermoeidheid, enorme trek naar

suikerrijke voeding en een neiging om je te isoleren van je omgeving horen tot de typische symptomen van winterblues. Bij een

echte (winter)depressie reikt de impact verder en ondervind je ook problemen in het dagelijks functioneren op je werk en in je

relaties met anderen.

De sleutel om te achterhalen of het om winterblues gaat, is volgens Workman te vinden bij je stemming tijdens de zomermaanden.

Bij mensen met echte winterblues is er ook sprake van zogeheten 'zomersymptomen' . Door de aanwezigheid van licht, warmte en

zon, voelen zij zich dan opmerkelijk vrolijker, actief en opgewonden. Zelfs slapeloosheid door teveel energie komt voor.

Hoe raak je eruit?

Dé oplossing die komaf maakt met elke winterblues bestaat niet, maar via enkele vrij eenvoudige aanpassingen kan je al een effect

voelen. De belangrijkste tip luidt 'zoek het daglicht en de buitenlucht op'. Door driemaal per week minstens een half uur te stappen

zal je al een verschil gewaarworden. Niet evident in de setting van een woonzorgcentrum; gelukkig kunnen andere vormen van

lichaamsbeweging ook helpen. Daarnaast is het belangrijk om onder de mensen te blijven komen. Sociale contacten warm houden,

zelfs al kost het je wat moeite, helpt die somberheid te doorbreken.

Ook in je bord kan je veranderingen doorvoeren. Misschien kunnen we op dat vlak iets leren van de IJslanders. Dat land noteert

veel minder gevallen van winterblues dan je zou verwachten gezien de lange periode die ze daar doorbrengen zonder veel daglicht.

Door veel vette vis op het menu te zetten, lijken ze zich daartegen te beschermen. De omega-3 vetzuren daarin maken de hersenen

minder vatbaar voor sombere gevoelens . Dagelijks (veel) groenten eten en suiker vermijden helpt ook voor een stabiele stemming.

Jezelf elke dag 20 à 30 minuten blootstellen aan het heldere licht van een lichtbak, kan de duisternis in je hoofd weren. Tijdens een

dergelijke lichttherapie kan je intussen lezen of werken zolang je je ogen open houdt en je hoofd in de richting van het licht houdt.

Ook lichttherapiebrillen worden voor hetzelfde doel ingezet.

Laat ons niet vergeten dat de winter ook enorm gezellig kan zijn en dat lente en zomer des te meer deugd doen na een koude

donkere winter!

Dr. Hans Delva, Coördinerend en Raadgevens Arts.
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NIEUWS VANUIT HET CVD

De daggasten zijn al volop terug aan

het knutselen gegaan. Resultaat: een

mooi kerststukje voor elke daggast.

WE WENSEN IEDEREEN EEN
PRETTIG EINDEJAAR EN EEN

GOED BEGIN VOOR HET NIEUWE
JAAR!!!

Mosselfestijn

NIEUWS VANUIT 'DE
MARETAK'

Oliebollen

smullen



12

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

WERELDDAG DEMENTIE

Op 21 september is het werelddag dementie. Op afdeling 1 ging dit niet ongezien voorbij. Zo werd dementie extra in de "kei-ker"

gezet. Samen met bewoners van afdeling 1 werden er keien beschilderd, die later verstopt werden in de tuin. Wanneer

bezoekers of bewoners tijdens een wandeling een steen tegenkomen, kunnen ze deze opnieuw ergens anders verstoppen.

Hierdoor reizen de stenen verder en wordt er extra aandacht besteed aan dementie zodat het meer bespreekbaar wordt.

Ook nodigden we familieleden uit van de bewoners voor een pannenkoekenbak. Dit was het perfecte moment om ‘zorgen voor

elkaar’ terug op te starten op afdeling 1. 'Zorgen voor elkaar' brengt families samen. Zij begrijpen meer dan ooit wat iedereen

doormaakt en hebben een expertise ontwikkeld, hoe het is om om te gaan met een geliefde met dementie. Op bijeenkomsten

zoals 'zorgen voor elkaar' kunnen ervaringen gedeeld worden, tips en ideeën uitgewisseld worden. Want het is zo belangrijk om

hierover te kunnen spreken, harten te luchten en begrepen te worden. De pannenkoeken hebben heerlijk gesmaakt en iedereen

heeft er erg van genoten. Wordt vervolgd!

AFDELING 1
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Ook al ging de kaas- en wijnavond
spijtig genoeg zonder familie
door, toch maakten onze
bewoners het zeer gezellig door
zelf bloemstukjes te maken.

Ook onze balkonbloembakken
konden wat nieuwe fleurige
bloemetjes gebruiken voor de
winter.

AFDELING 2

POMPOENSOEP MAKEN
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Het nuttige aan het aangename koppelen: een derde

coronaprik en een wafelenbak tegelijkAFDELING 2

AFDELING 2

Genieten
van de

herstzon

Fotoshoot voor de

seniorenmaand: aan de

familie van bewoners van

afdeling 2 vroegen we

een foto van de bewoner

in hun jongere jaren.

Wegens tijdsgebrek zijn

er nog maar 2 bewoners

voor de lens verschenen

maar in december gaan

we verder met onze

fotoshoot!
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Breiclubje

Om de 14 dagen komen de bewoners

van verschillende afdelingen samen om

te breien.

Dit met een kop koffie en een koekje of

pannenkoek erbij.

Dit is altijd heel erg gezellig! De

bewoners maken hele mooie sjaals en

andere creaties.

AFDELING 4

Individuele activiteit
Een bewoonster die vroeger vaak heeft geschaakt, doet dit

nog altijd na zoveel jaar. Een passie die niet verloren gaat.
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Roadtrip door België

De Belgische week startten we met een Roadtrip door België. We

hebben de bewoners geïnformeerd over de bekendste steden van

België. Natuurlijk mocht de stad Gent niet ontbreken. Bij Gent

mochten de bewoners de typische oude snoepen proeven. Bij de

ene vielen deze al meer in de smaak dan bij de andere.

AFDELING 4

Belgische week

In de Belgische week mogen natuurlijk mosselen niet

ontbreken. De specialiteit van België kan iedereen toch

bekoren. Voor de mensen die dit toch niet lusten, was er

vol-en-vent voorzien.

Mosselen

AFDELING 4
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ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

Bierproeverij

AFDELING 4

De Belgische week afsluiten doen we met

de bierproeverij. Typische biertjes van alle

omstreken in België. Smaken doet het

zeker bij de mannen.

Bewegingsactiviteit

AFDELING 4

Tijdens deze donkere dagen blijven we nog altijd actief

bezig tijdens de wekelijkse gymnastiek. Elke week wordt

deze activiteit anders uitgewerkt.
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VRIJWILLIGERS

Op maandag 4 oktober ging voor de eerste maal onze

vrijwilligersvergadering opnieuw door. Om na lange tijd onze

vrijwilligers opnieuw samen welkom te kunnen heten ontvingen we

hen graag met een uitgebreid ontbijt. Vol enthousiasme, blij om

eens allen terug samen te zijn, kwamen de vrijwilligers toe.

Onwennig in het begin, twijfelend wie waar zou gaan zitten. Het was

tenslotte anderhalf jaar geleden dat we nog eens allen samen

waren.

Na het ontbijt vlogen we er opnieuw in, startend met twee

vormingsmomenten: “Zorginfectie en handhygiëne” en

“Waakvrijwilligers”. Ook namen we tijd om stil te staan bij het

heengaan van twee vrijwilligers in de coronaperiode. Allerlei nieuwe

zaken maar ook de heropstart van de cafetaria en de

afdelingsoverschrijdende activiteiten werden besproken.

Ondertussen zijn al een aantal vrijwilligers gestart met de opleiding

tot “Waakvrijwilliger”, een vrijwilliger die nabijheid biedt tijdens de

laatste levensuren van een bewoner. We kiezen er vanuit de

organisatie voor om deze vrijwilligers in te zetten bij bewoners

zonder familie, zodat zij niet alleen zijn tijdens deze laatste

momenten.

Door de opstart van de afdelingsoverschrijdende activiteiten konden

een aantal vrijwilligers opnieuw aan de slag. Zo kwamen er

vrijwilligers helpen tijdens de mosselen en de bierproeverij maar

ook individuele activiteiten werden meer ingepland.

We zijn blij jullie allen zo talrijk te kunnen verwelkomen!

Voor de eerste maal opnieuw samen

Dankdag vrijwilligers 2022: 8 maart 2022
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Beste vrijwilliger,

In december hadden we een nieuwe vrijwilligersvergadering gepland. Spijtig genoeg strooiden de stijgende coronacijfers alweer roet in het

eten waardoor de cafetaria opnieuw gesloten werd en de vrijwilligersvergadering uitgesteld is. Aangezien ik niet weet wanneer we opnieuw

samenkomen, wil ik voor jullie alvast even in de pen klimmen.

Al wat het leven sprankelend maakt: het samen zijn, het onstuimige, het losbandige, het spontane, werd even opnieuw mogelijk om daarna

opnieuw ingetogener te worden. Bij verscheidene activiteiten zoals de cafetariawerking, de H. mis en andere afdelingsoverschrijdende

activiteiten konden we jullie opnieuw actief aan het werk zien. Opnieuw moesten we dit door stijgende cijfers even on hold zetten.

De mens is kwetsbaar, dat hebben we nu wel gezien. Daarom: leef zonder harnas, sta open voor wat elke dag je brengt. Doe dan ook in

2022 elke dag wat je graag doet. Koester het leven, dat van jezelf maar ook dat van een ander. Neem de mensen die je graag zien niet voor

lief. Je vrienden, je kinderen, je familie: koester ze elke dag opnieuw.

Vergeet niet dat er hoop is tijdens deze gezondheidscrisis, het einde komt in zicht. Op de vraag “wanneer” kan ik je geen antwoord bieden,

op de vraag “wat hierna” kan ik je misschien al wat perspectief bieden.

We willen terug naar een normaal leven. Maar we willen in Zonnehove niet zomaar terug naar hetzelfde. We willen beter: beter voor onze

bewoners, beter voor jullie. We willen inzetten op kleinschaligheid en normalisatie: kleinere groepsactiviteiten waarbij we inspelen op de

interesses van de bewoners, waarbij we inzetten op de activiteiten zoals ze die kenden van vroeger. Daarbij zetten we ook in op jullie

interesses en jullie talenten om samen net dat beetje meer te kunnen bieden aan onze bewoners.

Ondanks de gezondheidscrisis is onze vrijwilligerswerking overeind gebleven en waren jullie een steun voor velen. We konden zelfs enkele

nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Stuk voor stuk zijn jullie allen lichtpuntjes.

Bedankt voor je inzet, vrijwilliger.
Tot slot wens ik jullie met de woorden van Kris Gelaude

een gelukkig 2022 toe:

VRIJWILLIGERS

Internationale Dag van de
Vrijwilliger: 5 december 2021

Op 5 december 2021 vierden we de Internationale

Dag van de Vrijwilliger, een dag waarop de wereld

heel even stilstaat bij de miljoenen vrijwilligers die

zich overal ter wereld nuttig maken. Vrijwilligers

helpen op zoveel domeinen, het zijn actieve mensen

die onmisbaar zijn. Bedoeling van deze dag is om het

vrijwilligerswerk zichtbaar te maken en te promoten. Het

thema van dit jaar is 'Samen blijven schitteren'.

Dankwoord van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

kan je hier vinden: Dankwoord.pdf

(internationaledagvrijwilligerswerk.be)
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MEDEWERKERS

NIEUWE MEDEWERKERS IN BEELD

ZIJN VAN ONS HEENGEGAAN

FAMILIENIEUWS

Op 16 oktober werd Thibaut geboren. Hij is het

zoontje van Sylvia Van Rossem (kiné) en Jascha

Demeyere en broertje van Maithé.

De heer Joseph Corijn, vader van Tom Corijn

(vrijwilliger), overleden op 7 oktober 2021.

De heer Albert Van Vooren, schoonvader van Wendy

Heyde (hoofdverpleegkundige afdeling 2), overleden

op 2 oktober 2021.

Op 22 oktober is Wendy (dochter van Nicole

Blontrock, hoofdverpleegkundige afdeling 1) in

het huwelijk getreden met Pieter.

Twechuizen Eveline

Zorgkundige

Mobiele equipe

Meyvaert Mathieu

Onderhoud

De Wilde Kim

Onderhoud
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MEDEWERKERS

Wie herinnert zich nog zijn of haar 1e werkdag?

Vier medewerkers werden de voorbije maand in de bloemetjes gezet omdat
ze al 25 jaar in Zonnehove werken. En naast werken waren ze ook altijd te
vinden voor een optreden, een verkleedpartijtje of een feestje met de
bewoners.

Wendy Heyde

Hoofdverpleegkundige

afdeling 2

Katrien De Smet

Zorgkundige afdeling 1

Patricia De smet

Zorgkundige

nachtdienst

Ann Haemelinck

Zorgkundige afdeling 2
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ONZE BEWONERS

Proficiat aan alle

jarige bewoners,

vrijwilligers en

medewerkers van

de maanden

oktober,

november en

december 2021.

• 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

Op afdeling 1 verwelkomen wij:

- Mr. Scherpereel Firmin op kamer 002

Op afdeling 2 verwelkomen wij:

- Mr. Haemers Johan op kamer 145

- Mw. Janssens Liliane op kamer 143

Op afdeling 3 verwelkomen wij:

- Mw. De Meijer Madeleine op kamer 101

- Mw. De Rycke Arlette op kamer 210

- Mw. De Vos Lea op kamer 220

- Mw. Verhegghe Olga op kamer 206

Op afdeling 4 verwelkomen wij:

- Mw. De Vlamynck Annie op kamer 359

- Mw. Van De Walle Jeannine op kamer 320

- Mw. Van Hauwaert Rachel op kamer 304

- Mr. Dubrulle François op kamer 314

- Mw. Van Daele Marguerite op kamer 31

- Mw. Spae Monique op kamer 360
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Omdat uw privacy heel belangrijk is, introduceren wij

een deurhanger.

De bewoners die nieuw zijn, zullen dit vanaf nu krijgen

van Mieke; de bewoners die hier reeds wonen, krijgen

de deurhanger bezorgd door de ergotherapeut/

animator van hun afdeling.

Indien u de deurhanger niet gebruikt, hangt u hem aan

de binnenzijde van uw deurklink.

Gebruik deze deurhanger om aan de buitenzijde van uw

deurklink op te hangen/ laten ophangen, op momenten

dat u:

• Weg bent bij familie/ op consult/ naar de

kapster/…

• Uw deur op slot doet en ergens naartoe gaat

• Op uw woning wenst te blijven, maar niet

gestoord wenst te worden

• U wenst te rusten en niet wakker gemaakt wenst

te worden

• ….

Als onze medewerkers deze deurhanger zien hangen

aan de buitenzijde van uw deurklink, zullen zij uw

woning niet binnenkomen/ uw afgesloten deur niet

openen.

Ook de bewoners van onze beschermde afdeling

hebben een deurhanger. Daarvoor hebben we een

nageltje voorzien in de woning en buiten de woning, iets

hoger dan ooghoogte.

Indien u vragen heeft, aarzel niet uw

hoofdverpleegkundige, ergotherapeut/ animator of

Mieke aan te spreken.

ONZE BEWONERS

DEURHANGER

Wie herinnert er zich niet de vriendenboeken die we op de lagere school mochten invullen? Mocht je dit zelf nog niet mogen ervaren

hebben, denk dan eens aan de kinderen of kleinkinderen die hun antwoorden mochten neerpennen in het vriendenboek van een

klasgenoot.

Voor onze bewoners zouden wij ook graag zo een vriendenboek in omloop brengen. Het vriendenboek bestaat uit 2 voorgedrukte

bladzijden. Zo kunnen wij wat boodschappen van vrienden, familie en andere naasten verzamelen. Er is ook ruimte voorzien voor

een foto. Op deze manier leren wij de bewoner beter kennen en tijdens een vrij moment kunnen wij, als personeel, eens teruggrijpen

naar het boek en samen herinneringen ophalen.

Je zal het vriendenboek terugvinden op afdeling 2 op een boekenplank ter hoogte van het oproepsysteem.

Heb je hulp nodig om het boek in te vullen aarzel dan niet om een personeelslid aan te spreken. Zij helpen je zeker op weg.

De geur van herinneringen
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ONTSPANNING


