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Echo's uit WZC De Regenboog

Welkom!

De kleine prinses en de zee.

Het is de tweede dag van de tiende week,

toen de koekoek, gevolgd door een vroege fazant,

de kleine prinses wakker riep, alvorens de wekker zou afgaan.

Vanonder haar baldakijn richt ze een blik naar de lucht,

op zoek naar een visje troost.

De ochtendzon in de hemel kijkt met mededogen toe.

De wereld ligt beneden aan haar voeten te wachten.

Ze wil uit haar eenzame bubbel ontsnappen.

Ze heeft te lang in haar toren onder een stolp gevangen gezeten.

en zoekt nu een ontsnappingsroute.

Vanop haar toren peilt ze de afstand die er tussen haar en de

begane grond is.

Zou ze het wagen de gevaarlijke afdaling te riskeren?

Het enige waar ze zich aan vast kan klampen is de hoop

van de getwijnde wollen draad , die ze zelf gesponnen heeft.

Er is een punt waarop elke reis naar het ongewisse begint,

En er is een punt waar elke reis naar het onbestemde eindigt.

Niemand weet of je er zal geraken of je onderweg misschien

sneuvelt.

Ze zet nu haar eerste voet over de balustrade,

Ze voelt zich draaierig en duizelig,

terwijl de wereld onder haar, zorgeloos verder draait.

Als een ervaren klimmer daalt ze nu heldhaftig langs haar touw

naar beneden.

Even sluit ze haar ogen en ziet zichzelf als een duif, die tegen het

raam is gevlogen,

ruggelings en roerloos uitgestrekt op de grond liggen.

Elke afdaling is minstens zo gevaarlijk als de beklimming,

Eens je over de top bent, wenkt het dal. En de wereld is over de top,

wordt er gefluisterd.

"Ik kom eraan!", roept ze over de daken.

"We zullen je opvangen", schreeuwen de meeuwen haar toe.

Ze zet nu met heimwee haar eerste voet op de grond.

Met een aangenaam en wee gevoel kan ze even op adem komen.

De feestvreugde is te groot voor de bevlekte en besmette wereld.

Deze wereld en de virologen met hun virussen keert ze nu de rug

toe.

Waar ze naar verlangt is de zee met diep in haar buik een school

walrussen.

In een zeepbel van haar gedachten dobbert ze nu op de zee,

proeft een bubbel van het zoute water en geeft zich over aan de

muziek van de golven.

Ze wou de zee iets toefluisteren in zonneschijn en vrede,

maar de zee vertelt dat ze zo onheilspellend eenzaam is,

dat ze verdrinkt onder het gorgelend en grommend tromgeroffel

van de kreunend smeltende ijskappen.

Dat ze heimwee heeft naar de tijd dat ze nog de baarmoeder van

alle leven was.

De kleine prinses kijkt naar het vermiljoenen wonder van de

ondergaande zon.

Ze ziet de zon nu zakken in de zee.

Aan de einder, zijn we allemaal eender!

Zelfs de zon.

Johan Bral

Noot: 30 April was de laatste werkdag van Johan Bral. Een afscheid in mineur, want die dag zat de hele technische dienst in quarantaine.
Geen feestje, geen pint, geen groet... Hij heeft nog iets te goed.
We zijn heel blij dat deze eindredacteur-schrijver wil blijven meewerken aan De Arcade. Dank je wel!

De leefwereld wordt terug groter...
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Mijn vingers kriebelden om terug te mogen starten als

pedicure. Na meer dan 2 maanden te hebben

stilgelegen...

Vol zin startte ik terug op met een brede lach op het

gezicht. Dit was natuurlijk niet echt zichtbaar met het

masker.

Ook bij de bewoners zag je hun lach niet altijd goed

maar hun fonkelende ogen als ze na de behandeling

rond stapten, zeiden genoeg.

Enkele bewoners kregen eerder die dag ook al een

kappersbeurt. Dit noemt men nog eens groot

onderhoud. :)

Groetjes, Bianca

PEDICURE BIANCA

FAMILIE OP BEZOEK
"Ik was enerzijds heel blij dat er eindelijk terug bezoek toegelaten
werd in De Regenboog. Anderzijds vond ik het ook een beetje
spannend en besefte ik dat we een hele veel verantwoordelijkheid
kregen.
Het bezoek was tot in de puntjes voorbereid door Veerle Verhelst
en Sofie Martens.

Gelukkig was het mooi weer. Het zonnetje straalde en maakte ons
blij.
De opstelling - in en rond de kapel - van de stoelen en tafels met
daartussen een plexiglas was wel wat onwennig.
Het was een ongewone situatie. De glazen wand bemoeilijkte het
gesprek voor slechthorende bewoners en van een knuffel of
lichamelijk contact kon er nog altijd geen sprake zijn."

Toch waren de getuigenissen van de bewoners en bezoekers over
het algemeen positief. De meesten waren dankbaar, sommigen
hadden er meer van verwacht. Je kan enkele reacties lezen in de
grijze kaders verder op deze pagina.
Ik vroeg of het makkelijk was om terug een gesprek te beginnen
na zo’n lange tijd. Een bewoonster vertelde me dat ze op haar knie
gevallen was. Het was niet zo erg, maar dit voorval had ze gebruikt
als opener om het gesprek met haar dochter te beginnen. Ze was

ook naar de kapper geweest. Dit kon ze dan in geuren en kleuren
vertellen. Het gesprek was op gang gekomen.

Het initiatief is zeker wel geslaagd. Er is een zekere rust
teruggekeerd. We kunnen hier alleen maar verder in groeien, zowel
praktisch, als met ons gemoed en onze beleving.

Anita (animatie)

Gisteren heb ik voor de eerste keer mijn moeder (Buytaert

Leontina - afdeling turkoois kamer 1103) gezien en wel op een

veilige manier. We hadden haar al een paar keer vanop haar

terras kunnen zien.

Normaal komen mijn man en ik zeker 3 keer per week, bellen

doen we dagelijks. Dit is dus een hele aanpassing voor haar en

voor ons,

Ik ben heel vriendelijk ontvangen en het was, met dit mooie

weer, geen probleem om buiten af te spreken.

Hopelijk kunnen we snel weer gewoon op bezoek komen, maar

zolang het niet veilig genoeg is doen we zo gewoon verder.

Michel en Marianne

Hier volgt een kleine impressie van het bezoek vandaag.

Mijn vader en ik waren zeer blij dat het bezoek buiten kon

plaatsvinden. Het nadeel dat de achtergrondgeluiden van de

drukke Statiestraat ons gesprek af en toe overstemde woog niet

op tegen het voordeel elkaar in de buitenlucht te kunnen

ontmoeten.

We kijken al uit naar ons bezoekmomentje volgende week.

Werner De Wilde
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Na twee lange maanden zonder

kappersbezoek was het zover. De bewoners

van Smaragd mochten als eerste afdeling

naar kapster Sarah.

Een nieuwe realiteit voor een kappersbezoek

in tijden van Corona drong zich op: een

strakke timing en strikte

veiligheidsmaatregelen. Kapster en bewoner

dragen beiden een mondmasker. Ondanks

deze noodzakelijke hindernissen hebben de

bewoners enorm genoten. Enkele

getuigenissen:

“Zoals mijn haar erbij lag… zo kon ik echt niet

meer blijven rondlopen. Ik voelde mij lelijk. En

nu voel ik mij terug mooi”.

Yvonne straalt inderdaad en haar haar ligt

goed. Ze is heel fier op haar nieuwe “ik” en

haar verzorgde coupe.

Sarah kreeg ook een nieuwe klant. Door de

maatregelen rond Corona moest Frieda

noodgedwongen van kapper veranderen. Het

bezoek is haar reuze meegevallen. Ze is heel

content over haar kapsel. Binnen 14 dagen wil

ze graag terugkomen!

Maria vertelt me dat ze heel makkelijk haar

heeft. Ze ging naar Sarah voor wassen,

knippen en brushen. Ze heeft na haar

kappersbezoek heel veel complimentjes

gekregen. Ze straalde toen ze het me

vertelde. Ze vindt het spijtig dat ze er al op

geslapen heeft…

Tja… dat probleem kennen we allemaal. Zoals

de kapper dit kan, zo kunnen we dat dikwijls

zelf niet. Dat maakt een kappersbezoek dan

ook zo speciaal!

Anita (animatie)

Vandaag 18 mei, weerzien met mama!

Dat maakt je van binnen heel blij! Je

denkt dan… hoe gaat het verlopen,

begrijpt ze het allemaal wel goed? Wordt

het niet te emotioneel voor ons beiden

dit eerste moment, hoe gaat ze

reageren, wat erna…….Ik ontsmet mijn

handen en plaats men handtekening op

het papier, vrijwilligers maken een

praatje met me en dat doet ook goed!

Daar komt ze aan….

Zij wordt gebracht door iemand van het

personeel en aan het tafeltje gezet waar

een plexiglas tussenstaat. Ik neem ook

plaats ondertussen. Ze lacht en zwaait,

het mondmasker mag af! Als ik vraag of

alles goed is zegt ze: “ik ben heel

gezond”! Zoals altijd, beetje grappig ook.

Het doet geweldig goed om haar te zien,

toch al een stap “dichter” bij haar langs

deze weg!

Ik neem een paar fotootjes, vertel over

ons kleinkindje, over de familie, de

school, het werk…dat hoort ze graag. Ik

laat haar ook wat kiekjes zien van haar

90ste verjaardag die we gevierd hebben

beneden aan het vijvertje! Vindt ze fijn

om te zien en dan lacht ze. Zelf vertelt

mama niet zoveel meer…wel dat ze naar

huis gaat….dat is niet erg, dat ze maar

blij en gelukkig is in haar moment…

Ze zwaait, gooit een kus en dan wordt zij

teruggebracht naar haar afdeling

Smaragd. “Kom je morgen terug?” vraagt

ze nog. Begrijpt het niet goed dat dit

niet kan, ze vergeet het dan ook weer

snel….In de gang kijkt ze nog eens en

zwaait ze! Ze ziet er toch wel goed uit, ze

wordt goed verzorgd! Heel veel dank aan

de ganse zorgploeg van de Regenboog.

CHAPEAU voor jullie allemaal! Om dit

alles te kunnen verwezenlijken! En voor

je terug vertrekt wordt er gevraagd of

het gaat met me, veel dank. Met een

kleine “krop” in de keel stap ik naar de

drop& go.

Kathleen Markey

KAPSTER SARAHBEWONERS ONTMOETEN ELKAAR

Een blij weerzien na twee maanden: de heren Jaak Verschooten (bewoner

afdeling Bethanië) en Jan De Meester (bewoner afdeling Smaragd).

Diane (bewoner afdeling Smaragd) en Marcel (bewoner afdeling Bethanië); broer
en zus De Meulenaere. Na twee maanden kunnen ze de sterke familieband terug
aanhalen.
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Lees De Arcade nu
ook digitaal:

www.zorg-saam.be/
de-regenboog

Pret &
Verzet

WOORDZOEKER
Kan jij de oplossing vinden? Schrijf de overgebleven

letters onderaan in het rooster.
Verantwoordelijke uitgever

Rieneke Berbée

Redactieraad (die nog niet
samenkomt! 2 meter !!! )

Sienke Baeten, Johan Bral, An De
Vlam, Gerrit Janssens, Leo Stoop,

Bert Thönissen, Nathalie Vandijck,
Veerle Verhelst, Tine Vermeulen,

Jan Verreth

Vormgeving
An De Vlam, Tine Vermeulen

Fotograaf
Gerrit Janssens

HONDERD JAAR GELEDEN !

Na de Eerste Wereldoorlog, als ‘troost voor

de schade’, mocht Antwerpen in 1920 de

Olympische Spelen organiseren. Een hele

wijk werd heraangelegd. Nieuwe straten

kregen passende (sport)namen en aan de

‘7de Olympiadelaan’ werd een

splinternieuw Olympisch Stadion

(Beerschot) gebouwd.

In dit stadion wapperde op 20 april ook

voor het eerst de bekende Olympische vlag

met de vijf symbolische ringen. De

Amerikaanse hoogspringer Harry Prieste

nam trouwens niet alleen zijn bronzen

medaille mee naar de U.S. maar ook... die

vlag. Pas tachtig (!) jaar later bezorgde de

toen 103-jarige deugniet zijn ‘prooi’ terug

en sindsdien wordt ze in het stadhuis

bewaard.

Tussen 20 april en 12 september trachtten

deelnemers uit 29 landen ‘eeuwige’ roem

te verwerven. Duitsland en al haar

bondgenoten waren uitgesloten en in

Rusland was het nog volop ‘revolutie’.

Sporten werd niet alleen in het

Beerschotstadion gedaan. Boogschieten

gebeurde in ’t Nachtegalenpark,

wielrennen in de velodroom van

Zurenborg en zeilen in... Amsterdam. Er

waren immers enkel Nederlandse

deelnemers.

Het hoogtepunt was 8 mei. Toen werd de

Belgische voetbalploeg Olympisch

kampioen. Na overwinningen tegen Spanje

en Nederland overwon ze in de finale ook

van de Tsjechische ploeg. In de 43ste

minuut, met ‘n voorsprong van 2–0, werd

één van de tegenstanders uitgesloten en

verliet die hele ploeg het veld.

De 333 Belgische mannen en 10 vrouwen

behaalden ook nog 35 andere medailles

waaronder een gouden voor boogschieten,

een zilveren voor touwtrekken en een

bronzen medaille voor Frans De Haes die

goed kon ‘ trekken met één arm en stoten

met twee’.

De meest bijzondere medaille was toch wel

voor bekende Zwijndrechtenaar: ALFRED

OST! Zijn schilderij: ‘De Voetballer’ was

goed voor brons! Raar maar waar… tot in

1948 waren ook de verschillende

kunstvormen ‘Olympische disciplines’. Dit

werd besliste door de Franse historicus en

bedenker van de moderne Olympische

Spelen Pierre de Coubertin.

Leo Stoop

Dit jaar zijn er geen Olympische Spelen. Ook hier stak Corona een stokje voor.
Honderd jaar geleden was het anders. Toen vonden de Olympische Spelen plaats plaats in Antwerpen, net
buiten onze eigen bubbel.

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

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

Geef ten laatste 15 juni je oplossing af aan een medewerker van animatie of ergo.

De winnaar krijgt een gebakje met koffie!


