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Echo's uit WZC De Regenboog

#SamenZorgen

Drop &Go

vanaf april 2020

Blijf alert ...

Lieve zuster, lieve broeder,

Er is hard voor jou geklapt.
Maar bij jou in het
woonzorgcentrum is bijna
niemanddie het snapt.
Want geen partners en
geen kinderen, geen
vrienden zijn te zien.
En bewoners vragen
constant: 'weet jij waar ze
zijn misschien?’

Dan vertel je van het virus,
in één uur wel twintig keer.
Maar na enkele minuten
weten mensen het niet
meer. Mensen worden heel
onrustig, geraken soms
totaal van slag. Ze
begrijpen er geen snars
van, dat bezoek niet komen
mag.

En jij zelf moet afstand
houden, maar hoe moet
dat aan het bed? Bij het
wassen, bij het eten, bij het
brengen naar ‘t toilet?

Je mag ook geen knuffel
geven hoewel jij dat soms
vergeet. Of misschien dat jij
uit liefdebewust die regel
overtreedt.

Je mist hulp van
mantelzorgers, die altijd
aanwezig zijn en geliefden
bezig houden en die
afleiding is fijn. Want dat
geeft jou even ruimte en
dan heb jij je handen vrij
om te doen wat maar blijft
liggen,

want dat hoort er ook nog
bij.

De familie is verdrietig, de
verpleging horendol, de
bewoners zijn onrustig,
niets loopt volgens
protocol.

Het zijn hele rare tijden en
het lijkt nog lang niet klaar.
Maar we gaan het zeker
redden en dat doen we met
elkaar!

Auteur onbekend. Sofie
Martens vond de tekst op
internet.
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Beste bewoners
Een berichtje uit de

buitenwereld

27 maart 2020

Daar alleen kan liefde leven
Daar alleen is het leven goed
Waar men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet

Deze spreuk kon ik vroeger vaak lezen op

een koperen plaatje dat ingekaderd boven

de schouw of de deuropening werd

gehangen. Het gaf soms moed om toch

maar ongemerkt verder te doen met

“braaf zijn” als kind, maar vooral gaf het

ook een gevoel van veiligheid. Ik ben in

een warme familie opgegroeid en zag dus

dikwijls bewijzen van dit gezegde.

Nu, in deze moeilijke tijd, willen veel, heel

veel mensen van alles doen voor jullie en

ze mogen gewoonweg niet komen. Ze

zouden andere mensen en dus ook jullie

echt in levensgevaar kunnen brengen.

Dus het beste wat wij van de buitenwereld

kunnen doen, is NIET komen. Dat doet

heel veel pijn in het hart. We voelen ons

zo machteloos en zoeken voortdurend

naar alternatieven. Gelukkig heeft de

fotograaf Gerrit naar het

schijnt al een prachtige collage gemaakt

van wat er opgestuurd is naar jullie. Ik

hoop dat dat deugd heeft gedaan en dat

jullie daar nog regelmatig naar kunnen

zien.

Buiten begint de lente serieus uit de

grond te springen. Ik moet al dringend

het gras gaan afrijden en aan de

fruitbomen beginnen de bloesems

verlegen open te gaan… De natuur vertelt

ons dat er na een lange saaie en op het

laatst zeer natte winter ALTIJD een lente

volgt. Dus volhouden mensen de

CORONA-winter zal ook voorbij gaan, ook

al lijkt het nu precies eindeloos.

Wij van de buitenwereld missen jullie heel

hard en zullen blij zijn als de inkomdeur

weer automatisch opengaat voor ons, dat

we bij jullie een “terrasje kunnen doen” en

dat we samen kunnen lachen.

Als jullie denken “dat zouden ze ook wel

kunnen doen” of “nu zijn ze gestopt met

dat idee en dat was juist heel tof”… zeg

het dan aan iemand van het personeel

zodat die het ons kunnen doorgeven via

de nieuwsbrief. We staan te popelen voor

meer ideeën !!!!

Weet dat er een hele grote fanclub dag en

nacht aan jullie denken: een digitale

knuffel en een dikke digitale kus mag nog

wel he!

Verlies de moed niet, geef elkaar energie

en lees zeker de moppen op de kalender,

misschien is er af en toe een goeie bij!

Veel lieve groetjes,
Erna Pauwels

'Pakjes'dienst
Drop & Go
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Mini geheugentraining

Bibliotheek à la carte

Bananensmoothies

Dat ziet er
lekker uit !
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Verantwoordelijke uitgever
Chris Rogier

Hoofdredacteur
Johan Bral

Vormgeving
An De Vlam, Tine Vermeulen

Redactieraad (die ook niet
mocht samenkomen! 2 meter

!!! )
Sienke Baeten, Johan Bral, An

De Vlam, Gerrit Janssens, Chris
Rogier, Leo Stoop, Bert

Thönissen, Nathalie Vandijck,
Veerle Verhelst, Tine Vermeulen,

Jan Verreth

Fotograaf
Gerrit Janssens

In dit nummer ook geen pret en
verzet: dat proberen we nu
dagelijks te brengen bij de

bewoners

Lees De Arcade nu
ook digitaal:

www.zorg-saam.be/
de-regenboog

Mobiel Cafe

Turnles met beperkt publiek op afdeling Turkoois


