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Het wordt wel stilaan tijd, dat het statuut

van vrijwilliger binnen een organisatie als

een woonzorgcentrum als volwaardig wordt

beschouwd. In dit opzicht zijn zij

evenwaardig aan een andere werknemer en

verdienen zij minstens evenveel waardering.

Eigenlijk verdienen ze meer respect, want

ze werken gratis en gratuit. Om deze

gedachtegang kracht bij te zetten, werden

alle vrijwilligers uitgenodigd op de jaarlijkse

feestmaaltijd, die ter gelegenheid van

Nieuwjaar voor hen wordt georganiseerd.

In haar inleiding sprak Gracy Van Goethem,

coördinator van de vrijwilligers, haar lof uit

over de talrijke aanwezigheid op het feest.

Niet op het feest alleen, maar ook

daarbuiten floreren de vrijwilligers in

kwantiteit, kwaliteit en diversiteit. Er zijn

maar liefst 95 vrijwilligers actief, die allen

goed zijn voor 11.700 werkuren in het

voorbije jaar. Hun capaciteiten circuleren

maar liefst over een terrein van 18

disciplines: van pastoraal, animatie, deco,

crea, maaltijdbegeleiding, bib, shop, post,

hulp kapper, fotograaf tot activiteiten De

Mantel enzovoort. Ik vergeet er zeker nog,

maar ze zijn allen even belangrijk. Rieneke

Berbée bedankte hen, als nieuwe directeur

Zorg en Kwaliteit, voor hun gulle lach, hun

enthousiasme en hun liefde voor de

bewoners. In enkele korte bewoordingen

schetste ze enkele prioritaire acties, die dit

jaar in De Regenboog op stapel staan.

Leefgroepwerking nieuw leven inblazen

door meer ergotherapeuten en

orthopedagogen in te schakelen, verdere

informatisering en een selectiever

afvalbeleid creëren, opstarten van een

werkgroep “werkbaar werk” met de

bedoeling gelukkige medewerkers en al of

niet gelukkige bewoners gelukkiger maken.

Als slot bedankte ze alle vrijwilligers voor

hun onvoorwaardelijke inzet en sprak ze de

hoop uit dat de glimlach, die nu op ieders

gezicht verscheen, zich als een minzaam

virus zou verspreiden over alle gezichten

van alle bewoners.

Dan pas zou het een geslaagd jaar worden.

Laten we alvast beginnen met iedereen met

ieders naam een gelukkige en goede dag te

wensen. In het bijzonder de vrijwilligers, die

zich nog al te vaak, anoniem, incognito en

onbekend, schimmig en naamloos doorheen

de gangen voortbewegen!

Johan Bral

Geen personeelstekort bij de vrijwilligers

Van links naar rechts:

1ste (onderste) rij: Anita, Herman, Sabine, Cecile, Lea, François, Guido, Jerry, Hubert, Ria, Martine, Gracy, Maria

2de rij: Eric, Rita, Emmy, Josée, Denise, Shana, Annie, Bieke, Lotte, Marianne, Jacqueline, Reny, Christiane, Simonne, Veronique, Beanca

3de rij: Jane, Jean-Pierre, Hilde, Brigitte, Chris, Nicole, Nadine, Gilbert, Gerda, Raoul, Thérèse, Noëlla, Walter, Freddy, Josée

4de rij: Gerrit, Theo, Bernard, Guido, Leo, Alex, Franky, Roger, Lutgard, Guy, Paul
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Woordje van de directeur

Nieuwjaar 2020
Beste dames en heren,

Van harte welkom op deze
Nieuwjaarsreceptie. De laatste in de rij van
feestjes en activiteiten, kortom “momenten
om mekaar te ontmoeten, te verbinden”, die
we belangrijk vinden om samen met jullie,
bewoners, te beleven, ditmaal naar
aanleiding van Kerstmis en Nieuwjaar.

2020 Kondigt zich vooral aan met iets waar
we moeten mee bezig zijn. De Regenboog
heeft een te groot tekort aan
verpleegkundigen en daar moeten we ons
aan aanpassen. Een eerste aanpassing die
gelukt is, is het aanwerven van paramedici
(orthopedagogen, ergotherapeuten).
We willen immers goeie en -zo mogelijk-
nog betere zorg geven. Daar willen we mee
bezig zijn. We zullen uitwerken waar en hoe
we de bewoners best kunnen verzorgen.
Leefgroepwerking of woonleefbegeleiding
plaats ik terug op het agenda. Het zorgplan
afstemmen op de bewoner, een veilig
medicatieproces en ook aandacht voor
basiszorg zijn kernopdrachten in 2020.
Daarnaast voorzien we een nieuw
afvalbeleid waarin we afval willen
voorkomen en afval dat er is, meer moeten
selecteren. Ook verdere informatisering
komt er aan. Vanaf 1 februari willen we
immers niet alleen zonder “rosse centjes”

werken, maar helemaal “zonder centen,
zonder cash”. Daarover verneemt u
eerstdaags meer.
Ook voor de medewerkers willen we
aandacht hebben. Billijke verdeling van
medewerkers, werkbaar werk en
gezondheid en welzijn staan daarbij voorop.
Ik wens jullie en ik wenste ook elke
medewerker een goede gezondheid, dat je
weinig ziek zou zijn en vooral dat je gelukkig
mag zijn.
Laten we –als zelfzorg- ook leren mild zijn
voor onszelf en voor anderen.
250 Personeelsleden werken hier. 96
Vrijwilligers. Op ons personeelsfeest vierden
we 20 jubilarissen en zetten hen in de
bloemetjes zetten. Ik zie dat vandaag een
aantal jubilarissen onder ons zijn: graag een
applausje .
Bij een nieuw jaar horen de beste wensen
en goeie voornemens.

Ik riep elke medewerker op weer het beste
van zichzelf te geven. We gaan dat doen. Ik
wens hen en jullie dat jullie daar plezier en
voldoening in zullen vinden. Dat we zo
tonen wat de echte kracht is van De
Regenboog en dat we daarvoor jullie
vertrouwen verdienen en krijgen.

Ik wens u, je partner en familie en je
geliefden veel voorspoed en geluk, een
goede gezondheid, de vervulling van je
vurigste wensen en heel veel levenskwaliteit
in dit nieuwe jaar.

C. Rogier

Weerspreuken en
zegswijzen

Februari

LEVEN IS EEN GESCHENK

“ Een lente van februaar , daar vraagt

niemand naar . Dat brengt alleen maar

ellende voor de rest van ’t jaar” orakelden

gediplomeerde zwartkijkers . Ach … “ wie

overal alleen maar ellende ziet , herkent al

het schone niet” . Oude Germanen wisten

het al heel wat beter . Zij zeiden : “ Na

januari komen de ooievaars in ’t gewoel en

dan valt de winter op zijn smoel” . Ook nu

zullen de dagen dus gaan lengen en “ al

komt er af en toe nog wat sneeuw of wind

, februari belooft ons dat de lente straks

begint “ . Bovendien zorgt , halfweg deze

maand , een zekere Valentijn voor een

verse portie vlinders in buik of hoger

lichaamsdeel en , door veel zonneschijn ,

ook voor vaten goede wijn” … al mogen

het , wat mij betreft, lichtmis-

pannenkoeken zijn . Dit jaar telt ook een

extra schrikkeldag . De TIJD blijft

ondertussen dan wel verder vliegen” als

een klok zonder cijfers “ . Onze leef-tijd

wordt daarmee dus niet verlengd maar …

daar lachen we mee want dat blijft “ het

enige kalmeermiddel zonder bijwerking” .

Gelukkig leven is immers “als het zingen

van een lied dat je niet gerepeteerd hebt”

.“ We blijven daarbij allemaal amateurs

want ons leven is te kort om een

professional te worden” grapte Ch. Chaplin

. Guido Gezelle betwijfelde zelfs de oude

wijsheid die beweerde dat men alles ‘al

doende moest leren’. “Denk aleer ge

doende zijt en … doende denk dan nog “

zei de wijze man . Dat proberen we dan

maar … ook al wordt ons leven wel eens “

als een krentenbol met hier en daar een

hard stukje” .“ Wie blijft stralen tussen

vallende regendruppels maakt voor zichzelf

een kleurige regenboog “. Een dichterlijke

ziel verzon ” Soms denk ik me blij en dan

weer bang , de ene dag denk ik kort , de

andere lang maar waar ik nooit aan heb

gedacht , net DAT heeft me vaak het m

eest geluk gebracht ”. “Ons leven is een

geschenk …. maar we krijgen het niet

cadeau” !

Leo

Vanaf 1 februari kan je enkel nog elektronisch betalen in het
ontmoetingscentrum.

Op vertoon van de nieuwe "elektronische portemonnee/kaart" betalen bewoners een lagere

prijs. Deze kaart is gratis te verkrijgen aan het onthaal.

Welke verschillende betaalmogelijkheden zijn er?

1. Als bewoner laat je de kosten rechtstreeks factureren via de maandelijkse verblijfsnota;

2. Je betaalt met een "opgeladen" bewonerskaart;

3. Je betaalt met bancontact.

Voorbeeld elektronische portemonnee
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Over het algemeen kunnen we stellen dat,

behalve in uitzonderlijke gevallen met een

uitzonderlijke loopbaan zoals bij prinsen en

prinsessen, -maar dat is deze dagen ook al

niet meer aan de orde-, dat doorgaans een

legaal persoon in België met pensioen gaat

op de rechtmatige leeftijd van minstens 62

jaar en daarbij horend een voldoende aantal

dienstjaren van 42 jaar op zijn positief saldo

kan voorleggen. Er zit niets anders op dan

vol verbijstering en verwondering te

aanvaarden dat vandaag iemand, piepjong

en levend, op 42 jarige leeftijd met

pensioen gaat. Je zou dus kunnen zeggen

dat zijn leeftijd bonus malus overeenstemt

met zijn jaren dienst. Het gaat dus hier over

iemand die buitengewoon is, iemand die

uitzonderlijk is. Het onontkoombaar lot van

een mens is ondoorgrondelijk. Als sterveling

worden we allen kwetsbaar, behoeftig en

breekbaar geboren, behalve in

uitzonderlijke gevallen zoals prinsen en

prinsessen, - maar zoals hierboven gemeld

is dit de dag van vandaag ook al geen

zekerheid meer-, maar sommigen onder

ons worden kwetsbaarder, behoeftiger en

breekbaarder geboren. Uitzonderlijk aan

deze stervelingen is, dat ze over gaven

beschikken, die anderen niet hebben. Zo

iemand met uitzonderlijke gaven is Jerry.

Toen hij hier als negentienjarige jonge man

zijn eerste spade in de grond stak om de

kruidentuin aan te planten is er iets

buitengewoon gebeurd. Toen gebeurde iets,

wat nooit eerder was gebeurd. Op die dag

is de kiem gelegd van een nieuwe

regenboog. Vanaf die dag is De Regenboog

totaal veranderd. Van dan af zou De

Regenboog nooit meer dezelfde zijn. Wat hij

toen gezaaid en geplant heeft, leeft nog

altijd verder. Vanaf dat moment werd

‘iedereen beroemd’ in De Regenboog. Het is

een wondermooie gedachte om iedereen

een extra naam te geven uit de BV-wereld,

alsof er voor iedereen een gouden globe

werd uitgereikt of de rode loper werd

gelegd. Dat deed Jerry geheel spontaan met

een hart zo helder en breekbaar als glas,

zodat er tussen alle mensen vriendschap,

broederlijkheid en gelijkheid ontstond. Het

lijkt wel op de Regenboog Revolutie. Koen

Byttebier werd Koen Crucke, Leo Stoop

werd Leo Martin, Flor werd Kijk Uit- Flor

Konincks, Koen Dockx werd Koen Wauters,

Peter werd ‘dag doktoor’, Luc werd Luc

Appermont, Walter werd Walter Capiau,

ikzelf werd Harry Potter en Jerry werd Jerry

Springer. Iedereen werd beroemd, iedereen

werd geliefd, iedereen werd een dikke

vriend.

Vrijwilliger in de kijker
Maar…wat als deze man er niet meer is..

• wie zal er dan probleemloos de

goten kuisen, geruisloos het onkruid

wieden tussen de stenen en

vlekkeloos de tuinbanken

schilderen?

• wie zal er dan als gediplomeerd

parkeerwachter foutloos het verkeer

regelen?

• wie zal er dan gedisciplineerd de

schoolkinderen rustig en kalm

houden?

• wie zal er dan de ‘Marie-Louise’

dansen op het zwartepietenbal?

• wie zal er dan de politie bellen of de

brandweer?

Wat als deze man er niet meer is…

• wie zal er dan de meisjes tijdens de

middagpauze het hof maken?

• wie zal er dan nog voor iedereen

trakteren met zijn verjaardag?

• wie zal er nog vragen ‘ Heb je goed

geslapen?’

• wie zal er voor zorgen, dat we ons

niet te veel zorgen moeten maken?

• wie zal er nog ’s morgens de prins

en de prinses groeten?

• wie zal ons nog doen geloven in

sprookjes?

• wie zal ons nog het kind in onszelf

laten zijn?

Wat als deze man er niet meer is..

• wie zal ons nog het buitengewone in

het gewone laten zien, de eenvoud

in het veelvoud?

• wie zal ons nog tonen wat pure

vriendschap is?

• wie zal er dan nog zeggen: ‘ik zie je

graag’?

Wat als deze man er niet meer is ..

dan zullen de kleuren van De Regenboog

nooit meer dezelfde zijn!

Lieve Jerry, ik zie je graag!

Johan Bral

Jerry met pensioen



4 De Arcade | februari 2020

De winnaar van de vorige Pret en verzet is mevrouw Lisette Van Mullem,

bewoner De Mantel. Zij wint een pannenkoek met koffie voor 2 personen.

PRET

EN VERZET

NAAM .......................................................................................

Afdeling/kamer/ assistentiewoning ....................................

Geef ten laatste 16 februari je oplossing af aan het onthaal.
Er is een verrassing voor de winnaar!

Agenda
Alle activiteiten starten om 14u30 en gaan

door in het ontmoetings-centrum, tenzij anders

vermeld. Alle afdelingsgebonden activiteiten

verschijnen op de telekrant (TV kanaal 90) en

hangen uit op de afdelingen zelf.

Verantwoordelijke uitgever
Chris Rogier

Hoofdredacteur
Johan Bral

Vormgeving
An De Vlam, Tine Vermeulen

Redactieraad
Sienke Baeten, Johan Bral, An

De Vlam, Gerrit Janssens,
Chris Rogier, Leo Stoop,
Nathalie Vandijck, Veerle

Verhelst, Tine Vermeulen, Jan
Verreth

Fotograaf
Gerrit Janssens

Lees De Arcade nu ook digitaal:

www.zorg-saam.be/de-regenboog

Benieuwd of jullie deze spreekwoorden op tijd kunnen invullen?

• Met de kippen ……………………………………………....

• Tijd heelt alle ………………………………………………..

• Op tijd en ………………………………………………………

• Er is een tijd van ……………………....en er is een tijd van………………

• Zoals het klokje thuis tikt………………………………………………………….

Tijd voor een kwisje!

• Hoeveel dagen telt een schrikkeljaar? ……………………………………

• Op welke dag valt de schrikkeldag?

• Om de hoeveel jaar valt een schrikkeldag?

Maandag 3 februari
Lichtmis pannenkoeken te verkrijgen - De
Mantel en bezoekers betalen 3,5 €.

Woensdag 5 februari
Zitdansen om 10u30

Donderdag 6 februari
Winterquiz

Woensdag 12 februari
Bingo

Vrijdag 14 februari
Gedichtendag in de kapel

Donderdag 13 februari
Zwemmen in Beveren. Inschrijving bij de
ergo’s. Vertrek om 13 uur. Kostprijs is 8
euro.

Donderdag 20 februari
Kaas- en wijnavond (zie info onderaan de
pagina)

Dinsdag 25 februari
Carnavalbal. Iedereen (bezoek en
kleinkinderen) is van harte welkom.

Woensdag 26 februari
Aswoensdag om 10u in de kapel

Kaas- en wijnavond
Met de opbrengst van de kerstmarkt worden jullie

op 20 februari verwend met een kaastafel.

Inschrijven is verplicht. De bewoners die graag

deelnemen, kunnen hun naam doorgeven aan

iemand van het animatieteam. De prijs voor

bewoners in het woonzorgcentrum is 3 euro en

betalen gebeurt via de rekening. De kostprijs voor

bewoners in De Mantel is 8 euro.

We verwelkomen iedereen om 17.15 uur in het

ontmoetingscentrum.

- 29 Februari

- 29 Januari

- 29 Maart

- 6 jaar

- 8 jaar

- 4 jaar

• Wie is deze Disneyfiguur?

………………………………..........................

Binnenkort start Marc met zijn keukenteam met het maken van verse desserts.

Tussen de vertrouwde desserts vind je dan ook een lekkere vanillepudding of

overheerlijke chocoladepudding.

Marc en zijn team hebben vast nog veel meer lekkers in hun mars. Laat die

dessertjes maar komen!

Laat nog een

plaatsje voor het

dessert!


